Q&A Assets Energie Update Training 8 juli 2021
Algemeen
Vraag:
Hoe kan je in Assets Energie EPA-U bestanden toevoegen van een externe adviseur die bijvoorbeeld
is aangemaakt in december 2020 (nader voorschrift)?
Antwoord:
Dit is momenteel helaas nog niet mogelijk. Voor U-bouw is er (nog) geen conversietool voorhanden,
er wordt aan gewerkt om deze te ontwikkelen. Deze zal naar verwachting in het 4e kwartaal worden
opgeleverd.
Vraag:
Wat kun je met het aanvinken van subsidie aanvraag?
Antwoord:
Dit is voor de eigen administratie in het EPA bestand. In Assets Energie kan er ook op dit
invoerveld worden gefilterd waardoor snel inzichtelijk kan worden gemaakt voor welke objecten een
subsidietraject gaande is. Met de nieuwe renovatietool in Assets, kan voor meerdere objecten dit
veld worden aangevuld waar nodig.
Vraag:
Is er een handleiding voor Vabi Assets Energie?
Antwoord:
Ja, de Assets Energie handleiding staat online. Deze is nog niet compleet maar wordt maandelijks
bijgewerkt.

Trainingen
Vraag:
Zijn er ook Webinars beschikbaar voor mensen die nu net met Vabi werken?
Antwoord:
Ja, hiervoor bieden wij de introductietraining aan. Meer informatie hierover vind je op onze website.

Functionaliteiten
Vraag:
In Vabi 6.xx kon een extern adviseur heel gemakkelijk is assets energie meerde woningen
tegelijkertijd verwerken en afmelden met diverse tools. In hoeverre kan dit nu weer in 8.5? En
wanneer kan dit weer volledig idem aan Vabi 6?
Antwoord:
Het tegelijk registreren van meerdere woningen is in de NTA versie van Assets Energie mogelijk via
het menu ‘Registeren’ en vervolgens de optie ‘meerdere woningen registreren’.
De kopieertool is sinds de 8.3 versie te gebruiken en de renovatietool is ingebouwd in versie 8.5
versie van Assets Energie. We verwachten dat voor beide functionaliteiten er uitbreidingen komen in

de 8.6 versie. In principe kunnen de meest gangbare wijzigingen nu wel in bulk worden
doorgevoerd. Het is aan te raden om in de 8.5 versie van Vabi Assets Energie te werken,
zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van deze functionaliteiten.

Vraag:
Tijdens het registreren via Vabi Assets Energie gaat het regelmatig fout bij het inladen van de
certificaten. Voor het uploaden worden andere bestandsnamen gebruikt. Kan dit uitgebreid
worden?
Antwoord:
Labels krijgen standaard via het RvO een andere naamgeving dan gelezen kan worden door Vabi
Assets Energie. Wanneer objecten via Vabi Assets Energie worden geregistreerd wordt de
naamgeving van het label automatisch aangepast en het label in de documentbeheermap geplaatst
waardoor deze kan worden opgevraagd. Ook kan via Vabi Assets Energie in de toekomst de optie
‘Pdf-bestanden ophalen’ worden gebruikt wanneer labels enige tijd na het registreren niet correct in
de documentbeheermap staan. Het is nog niet bekend wanneer deze functionaliteit wordt
ingebouwd.
Wanneer een object via de EPA software wordt geregistreerd vindt het automatisch hernoemen van
het label niet plaats en moet de naam van het label handmatig worden aangepast.
Wanneer het inladen van de labels regelmatig fout gaat, is het verstandig om contact op te nemen
met de servicedesk; wellicht staan sommige instellingen verkeerd. Ook is het mogelijk de energie
adviseurs toegang te geven tot de Vabi Assets Energie omgeving, zo zijn de registraties met de
juiste labelbenamingen en data direct op de juiste plek terug te vinden.

