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01 INLEIDING 

In dit document wordt uiteengezet hoe het programma Ibis voor Infra versie 1.5.x van Ibis 

geïnstalleerd moet worden. Daarnaast is het updaten van Ibis voor Infra beschreven in dit 

document. 

01.01 32-bits en 64-bits versie 

Van Ibis voor Infra is zowel een 32-bits als een 64-bits versie beschikbaar. Welke versie u dient te 

installeren, hangt af van het besturingssysteem dat aanwezig is op het computersysteem waarop de 

programmatuur wordt geïnstalleerd: 

 Als het besturingssysteem op het computersysteem een 32-bits versie is, dient de 32-bits versie 

van Ibis voor Infra te worden geïnstalleerd. 

 Is het besturingssysteem een 64-bits versie, dan dient de 64-bits versie van Ibis voor Infra te 

worden geïnstalleerd. 

 Een 64-bits versie van Ibis voor Infra kan niet op een 32-bits besturingssysteem worden 

geïnstalleerd. Onderstaande melding wordt dan getoond: 

 

 Een 32-bits versie van Ibis voor Infra kan wel op een 64-bits besturingssysteem worden 

geïnstalleerd, echter dat wordt niet aanbevolen. 

 

Als Ibis voor Infra of Ibis voor Infra Basisbestanden is opgestart, kan worden achterhaald of er met 

de 32-bits of de 64-bits versie wordt gewerkt. Kies hiervoor het lint [Bestand] + [Help] + [Info]. In 

de zogenaamde header van het venster dat vervolgens wordt getoond, wordt vermeld welke versie 

is opgestart: 
 

 Als de 32-bits versie is opgestart, staat in de header de toevoeging ‘x86’: 
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 Als de 64-bits versie is opgestart, staat in de header de toevoeging ‘x64’: 

 

01.02 Eisen hardware en software 

Alvorens Ibis voor Infra op uw computer te installeren, dient u zich ervan te verzekeren dat uw 

computersysteem aan de minimale eisen voldoet die nodig zijn om Ibis voor Infra uit te voeren. Wij 

verwijzen u hiervoor naar https://download.ibis.nl/images/ibis-systeemvereisten.pdf. 

 

Behalve deze globale systeemeisen gelden voor Ibis voor Infra nog de volgende aanvullende 

systeemeisen: 

 Het Microsoft .NET Framework 4.8 (Full version) dient aanwezig te zijn. 

Ten behoeve van integratie met kostenwebsites van GWWkosten.nl: Microsoft Internet Explorer 

versie 6.0 met SP1 of hoger. 

 Microsoft Windows Installer versie 4.5 of hoger. 

 Ten behoeve van de integratie in de Ibis voor Infra met Word en Excel is Microsoft Office 2003 

Service Pack 1 of hoger vereist (de online variant Office 365 wordt NIET ondersteunt). Zonder 

Microsoft Office kan de Ibis voor Infra uitstekend functioneren. Er kan dan echter geen gebruik 

worden gemaakt van het Vrij gedeelte buiten bestek in Ibis voor Specificeren voor RAW, het 

Algemeen blad in Ibis Calculeren voor infra en de Uittrekstaat in zowel Ibis voor Specificeren 

voor RAW als Ibis Calculeren voor infra. Om de integratie met Word en Excel te kunnen 

gebruiken, is het vereist dat de volgende onderdelen worden geïnstalleerd: 

o Outlook .NET-programmeerondersteuning; 

o Word .NET-programmeerondersteuning; 

o Excel .NET-programmeerondersteuning. 

De installatie optie ‘Uitvoeren vanaf mijn computer’ dient te worden geselecteerd. 

01.03 Autorisatie en beveiliging 

Voor het correct uitvoeren van de installatie zijn ‘Administrator’ rechten vereist. 

01.04 Licentietype 

Het licentietype dat in Ibis voor Ibis voor Infra wordt gebruikt is gebaseerd op gelijktijdige 

gebruikers (concurrent use). Het aantal gelijktijdige gebruikers voor de modules Ibis Calculeren 

voor Infra en Ibis voor Specificeren RAW kan van elkaar verschillen. Het beheren van de 

gelijktijdige gebruikers licenties vindt plaats op mijn.ibis.nl, het online portal van Brink Software.  

 

01.05 Internetconnectie 

Voor het werken met Ibis voor Infra is het vereist dat er een permanente internetconnectie 

aanwezig is. Enerzijds is dit nodig vanwege het feit dat het controleren van de gelijktijdige 

gebruikers licenties plaats vindt op mijn.ibis.nl, het online portal van Brink Software. Anderzijds 

vanwege het feit dat de distributie van de juiste RAW-catalogus en sjabloonbestanden een 

internetconnectie vereist. De juiste versies van de RAW-catalogus en sjabloonbestanden worden 

https://download.ibis.nl/images/ibis-systeemvereisten.pdf
https://mijn.ibis.nl/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://mijn.ibis.nl/LogOn?ReturnUrl=%2f
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door Brink Software in de Azure Cloud van Microsoft neergezet. Bij opstarten van Ibis voor Infra 

wordt de inhoud van de ingestelde ‘RAW-catalogi’ folder bij de Opties van de applicatie, vergeleken 

met de bestanden in de Azure Cloud. Indien nodig worden de ontbrekende bestanden automatisch 

gedownload. 

01.06 Instellingen 

Brink Software heeft voor de Ibis voor Infra een werkwijze gekozen waarbij tijdens het werken met 

de applicatie geen gebruik wordt gemaakt van instellingen in het Windows Register. Alle 

programma-instellingen worden in XML-bestanden weggeschreven. Deze XML-bestanden worden op 

twee niveaus aangemaakt: 

 op serverniveau (optioneel); 

 op gebruikersniveau (verplicht). 

 

Deze XML-bestanden met daarin de programma-instellingen worden versleuteld opgeslagen en zijn 

alleen door Ibis applicaties uit te lezen. Het al of niet toegankelijk zijn van een bepaalde instelling in 

de programmatuur, inclusief een standaardwaarde, is in de Ibis voor Infra in te stellen met behulp 

van een apart beheerprogramma. Meer informatie met betrekking tot deze instellingen is terug te 

vinden in hoofdstuk 03 van dit document. 

01.07 Bestandsassociatie 

Tijdens de installatie van de programmatuur worden er bestandsassociaties aangemaakt in het 

Windows Register. Dit gebeurt voor zowel Ibis voor Infra bestanden (deze bestanden hebben als 

extensie .gww) als voor Ibis voor Infra Basisbestanden (deze bestanden hebben als extensie .gcr). 

 

LET OP: het aanmaken van bestandsassociaties kan problemen opleveren. Dit is bijvoorbeeld 

het geval wanneer Ibis voor Infra door verschillende gebruikers in een remote 

desktop omgeving wordt gebruikt. Wij adviseren in een dergelijk geval de 

bestandsassociaties in het Windows Register te verwijderen. 

01.08  Loggen gebruikersinformatie 

Ibis voor Infra maakt gebruik van Azure Application Insights van Microsoft. Deze applicatie logt de 

toegepaste functies om bij probleemsituaties na te kunnen gaan welke stappen zijn uitgevoerd. 

Soms is een probleemsituatie door Brink Software niet te reproduceren en dan kan deze logging 

helpen om het probleem te reproduceren. De registratie legt hierbij geen gegevens van een 

eindgebruiker vast, wel worden de klantgegevens vastgelegd. Meer informatie over Azure 

Application Insights is te vinden op https://azure.microsoft.com/nl-nl/services/monitor/. Brink 

Software is ISO 27001 gecertificeerd (zie https://ibis.nl/nl/wij-zijn-ibis/iso-27001). 

  

https://azure.microsoft.com/nl-nl/services/monitor/
https://ibis.nl/nl/wij-zijn-ibis/iso-27001
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02 QUICK START GUIDE 

In deze ‘Quick Start Guide’ worden twee veelvuldig voorkomende installatie scenario’s met behulp 

van een stappenplan uiteengezet. In deze stappen wordt een verwijzing gemaakt naar de bewuste 

paragrafen in deze installatiehandleiding. 

02.01 Installatie met centrale databestanden 

Als de databestanden centraal op het netwerk moeten worden opgeslagen, moeten de volgende 

stappen worden doorlopen: 

1. Setup Ibis voor Infra, zie paragraaf 04.01; 

2. Ibis Configuratiebeheer opstarten vanuit Ibis voor Infra, zie hoofdstuk 05; 

3. Databestanden verplaatsen naar een centrale locatie. 

02.02 Installatie met centrale databestanden en centrale instellingen 

Als de databestanden centraal op het netwerk moeten worden opgeslagen en er gewerkt wordt met 

centrale instellingen, moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

1. Setup Ibis voor Infra met ingeven van de serverfolder, zie paragraaf 04.01.04. 

2. Ibis Configuratiebeheer opstarten vanuit Ibis voor Infra, zie hoofdstuk 05. 

3. Applicatie instellingen ingeven, zie paragraaf 05.01. 

4. Databestanden verplaatsen naar een centrale locatie. 

5. Centrale instellingen aanpassen met behulp van Instellingenbeheer, zie paragraaf 05.03. 
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03 GEBRUIKERS- EN 
APPLICATIEDATA 

03.01 Serverfolder 

Ibis voor Infra kan gebruik maken van centrale programma-instellingen. Echter dit is geen vereiste. 

Als hiermee wordt gewerkt, moet daarvoor data voorhanden zijn in een zogenaamde 

<SERVERFOLDER>. In deze <SERVERFOLDER> staat het bestand METAFILE.KIB. In dit bestand 

staan alle instellingen die Ibis voor Infra kent, met de standaardwaarde die aan die instelling is 

toegekend. Als er met centrale programma-instellingen moet worden gewerkt, is het raadzaam om 

dit al tijdens de installatie aan te geven.  

Het aangeven van een <SERVERFOLDER> tijdens de installatie kan op twee manieren: 

 via het uitvoeren van een aangepaste setup, zie hiervoor paragraaf 04.01.04 van dit document; 

 via het uitvoeren van de setup met behulp van zogenaamde opstart parameters, zie hiervoor 

paragraaf 04.01.05 van dit document. 

03.02 Programma-instellingen 

Voordat de verschillende manieren van installatie worden uitgelegd, volgt eerst een uiteenzetting 

hoe Ibis voor Infra omgaat met gebruikers- en applicatiedata. 

 

De eventuele centrale programma-instellingen van Ibis voor Infra zijn opgenomen in het bestand 

METAFILE.KIB. Deze is te vinden in de <SERVERFOLDER>. Als met centrale programma-instellingen 

wordt gewerkt en Ibis voor Infra wordt opgestart, worden alle instellingen uit het bestand 

METAFILE.KIB gelezen en weggeschreven in het bestand LOCALFILE.KIB. Het bestand 

LOCALFILE.KIB staat in de map ‘Application Data’ zoals deze bekend is in Windows. Dit is 

C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\Ibis voor Infra\<major>.<minor>. De exacte 

locatie van de map ‘Application Data’ is te vinden in het Windows Register. 

 

Met behulp van het programmaonderdeel Instellingenbeheer van Ibis Configuratiebeheer wordt in 

het bestand METAFILE.KIB bijgehouden welke instelling op SERVER-niveau (centraal ingesteld en 

niet aan te passen door de eindgebruiker) of USER-niveau (lokaal ingesteld en wel aan te passen 

door de eindgebruiker) is ingesteld. 

 

Behalve deze instellingsbestanden worden in de diverse mappen nog meer gegevens in verschillende 

bestanden opgeslagen. Hieronder wordt een overzicht gegeven. 
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03.02.01 Bestanden in de Serverfolder 

 MetaFile.kib : verzameling van alle centrale programma-instellingen van Ibis voor Infra die 

met behulp van het programmaonderdeel Instellingenbeheer van Ibis 

Configuratiebeheer zijn gemaakt. 

 User.config : verzameling van centrale applicatie-instellingen die met behulp van het 

programmaonderdeel Applicatie instellingen van Ibis Configuratiebeheer 

zijn gemaakt. 

03.02.02 Bestanden in de Userfolder 

De bestanden in de <USERFOLDER> staan in de map ‘Application Data’ zoals deze bekend is in 

Windows. Dit is C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\Ibis voor Infra\<major>.<minor>. 

Mocht dit niet het geval zijn dan is de exacte locatie ervan op te zoeken in het Windows register 

onder de sleutel 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] bij 

de setting ‘AppData’. 

 

 LocalFile.kib : verzameling van alle programma-instellingen van Ibis voor Infra die op 

gebruikersniveau zijn toegekend en die met behulp van het 

programmaonderdeel Instellingenbeheer van Ibis Configuratiebeheer zijn 

gemaakt. 

 DockingToolbars.dtx : voorkeurinstellingen van de gebruiker voor wat betreft de werkbalken en 

schermindeling. 

 User.config : verzameling van applicatie-instellingen die met behulp van het 

programmaonderdeel Applicatie instellingen van Ibis Configuratiebeheer 

zijn gemaakt. 
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04 IBIS VOOR INFRA 
INSTALLEREN 

Het installatieprogramma wordt opgestart nadat het programma ‘IbisVoorInfra_Setup_x64.exe’ of 

‘IbisVoorInfra_Setup_x86.exe’ wordt gestart. 

04.01 Installatie Ibis voor Infra 

04.01.01 Volledige installatie Ibis voor Infra 

Het installatieprogramma wordt opgestart nadat het programma ‘Ibis voor InfraSetup_x64.exe’ of 

‘Ibis voor InfraSetup_x86.exe’ wordt gestart. Het volgende venster wordt getoond: 

 

 
 

Afhankelijk van de rechten die de gebruiker op het systeem heeft, moet er eventueel een 

gebruikersnaam en een wachtwoord van een beheerder worden ingevoerd. 
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In dat geval wordt het onderstaande venster getoond: 

 

 
 

Klik hier op ‘Ja’ om het installatieprogramma op te starten. De installatie wordt voorbereid en het 

onderstaande venster wordt getoond: 
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Nadat het installatieprogramma is opgestart, verschijnt het volgende scherm: 

 

 

 

Nadat op ‘Volgende’ is geklikt, verschijnt het volgende scherm: 

 

 

 

Indien de standaardinstallatie gewenst is, kan hier volstaan worden door de keuze ‘Volledig’ te 

maken. De programmatuur wordt in de folder C:\Program Files\Ibis\Ibis voor Infra geïnstalleerd of 

in C:\Program Files (x86)\Ibis\Ibis voor Infra indien er een 32-bits versie van Ibis voor Infra wordt 

geïnstalleerd op een 64-bits besturingssysteem (zie hiervoor paragraaf 01.01 van dit document). 

 

  



 17 juni 2022 
 Referentie: Ibis voor Infra/IH17062022/RW/YvdV 

 12 

In de volgende drie gevallen moet in bovenstaand venster de keuze ‘Aangepast’ worden gemaakt. 

1. Indien bepaalde onderdelen niet geïnstalleerd moeten worden van Ibis voor Infra (zie hiervoor 

paragraaf 04.01.02 van dit document). 

2. Als een afwijkende programmafolder moet worden ingesteld (zie hiervoor paragraaf 04.01.03 

van dit document). 

3. Als er een zogenaamde <SERVERFOLDER> (zie hiervoor paragraaf 03.01 van dit document) 

moet worden opgegeven tijdens de installatie (zie hiervoor paragraaf 04.01.04 van dit 

document). 

 

Nadat op ‘Volgende’ is geklikt, verschijnt het volgende scherm: 

 

 

 

Klik hier op ‘Installeren’. Hierna wordt de installatie uitgevoerd. Vervolgens wordt een 

voortgangsscherm getoond: 
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Na de installatie verschijnt het laatste scherm: 

 

 

 

Nadat op ‘Voltooien’ is geklikt, wordt de installatie van Ibis voor Infra voltooid. 

 

Als de installatieprocedure goed is doorlopen, zijn op het Windows Bureaublad de volgende 

snelkoppelingen aangemaakt: 

 

 

 

Als laatste wordt er in het Windows Startmenu een programmagroep ‘Ibis’ aangemaakt met daarin 

snelkoppelingen naar de programma’s ‘Ibis voor Infra’ en ‘Ibis voor Infra Basisbestanden’. 
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04.01.02 Gedeeltelijke installatie Ibis voor Infra 

Indien bepaalde onderdelen tijdens de setup niet geïnstalleerd moeten worden dan moet in 

onderstaand venster de keuze ‘Aangepast’ worden geselecteerd: 

 

 

 

Het volgende venster wordt dan getoond: 
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Indien bepaalde onderdelen niet geïnstalleerd moeten worden, kan dat, bovenin het venster, met 

behulp van klikken op een van de twee onderdelen (  Programma respectievelijk 

Configuratiebeheer) worden aangegeven: 

 

 

 

Meer informatie over het hulpprogramma Ibis Configuratiebeheer is na te lezen in hoofdstuk 05 van 

dit document. 

 

Vervolgens moet op ‘Volgende’ worden geklikt, waarmee de installatieprocedure zoals beschreven in 

paragraaf 04.01.01 van dit document wordt hervat. 

04.01.03 Installatie Ibis voor Infra in een afwijkende programmafolder 

Als een afwijkende programmafolder moet worden ingesteld, moet in onderstaand venster de keuze 

‘Aangepast’ worden geselecteerd: 
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Het volgende venster wordt dan getoond: 

 

 

 

Halverwege dit venster, bij het item ‘Installeren in:’, kan een afwijkende programmafolder worden 

opgegeven. Aan de rechterzijde kan met behulp van de knop ‘Wijzigen…’ een andere 

programmafolder worden geselecteerd. 

Vervolgens moet op ‘Volgende’ worden geklikt, waarmee de installatieprocedure zoals beschreven in 

paragraaf 04.01.01 van dit document wordt hervat. 

04.01.04 Installatie Ibis voor Infra met ingeven van een <SERVERFOLDER> 

Als er een <SERVERFOLDER> (zie hiervoor paragraaf 03.01 van dit document) moet worden 

opgegeven tijdens de installatie dan moet in onderstaand venster de keuze ‘Aangepast’ worden 

geselecteerd: 
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Het ingeven van een <SERVERFOLDER> is belangrijk wanneer: 

 er gebruik wordt gemaakt van centrale applicatie-instellingen (zie hiervoor paragraaf 05.01 van 

dit document); 

 er gebruik wordt gemaakt van centrale instellingen (zie hiervoor paragraaf 03.02 van dit 

document). 

 

Het volgende venster wordt dan getoond: 

 

 

 

Als er een <SERVERFOLDER> moet worden opgegeven dan moet eerst aan de onderzijde van dit 

venster bij ‘Gebruik Serverfolder’ een vink worden gezet. Pas dan kan met behulp van de knop 

‘Wijzigen…’ aan de rechterzijde een andere <SERVERFOLDER> worden geselecteerd. Standaard is 

als <SERVERFOLDER> de installatiefolder geselecteerd. 

 

Vervolgens moet op ‘Volgende’ worden geklikt, waarmee de installatieprocedure zoals beschreven in 

paragraaf 04.01.01 van dit document wordt hervat. 

04.01.05 Installatie Ibis voor Infra inclusief opstartparameters 

Het installatieprogramma ‘IbisVoorInfra_Setup_x64.exe’ of ‘IbisVoorInfra_Setup_x86.exe’ kan 

worden gestart met behulp van zogenaamde opstartparameters. Een reden om dit te gebruiken, is 

om tijdens de installatie een <SERVERFOLDER> op te geven (zie hiervoor paragraaf 03.01 van dit 

document). Het opgeven van een <SERVERFOLDER> is belangrijk wanneer: 

 er gebruik wordt gemaakt van centrale applicatie-instellingen (zie hiervoor paragraaf 05.01 van 

dit document); 

 er gebruik gemaakt wordt van centrale instellingen (zie hiervoor paragraaf 03.02 van dit 

document). 
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De volgende opstartparameter moet worden gebruikt via de zogenaamde command-line: 

/v"SERVERFOLDER=\"UNC-pad" 

 

Bijvoorbeeld: 

IbisVoorInfra_Setup_x64.exe /s /v"SERVERFOLDER=\"\\Licentieserver\Software\Ibis voor Infra\" 

/qb-!" 

 

Andere veelvuldig toegepaste opstart parameters zijn: 

 /s dit zorgt ervoor dat de installatie ‘silent’ wordt uitgevoerd. 

 /qb-! dit zorgt ervoor dat de installatie met een minimale user 

interface (de zogenaamde ‘Basic UI’) wordt uitgevoerd, waarbij 

de knop ‘Annuleren’ niet wordt getoond. 

 /v"INSTALLDIR=\"UNC-

pad" 

met behulp van deze parameter kan een afwijkende 

installatiefolder aan het installatieprogramma worden 

meegegeven. 

 

Eveneens zijn er opstartparameters aan het installatieprogramma mee te geven om instellingen met 

betrekking tot de folders voor de gebruikersdata op te geven (zie hiervoor paragraaf 04.03 van dit 

document). Voor de volgende folders zijn de volgende opstartparameters te gebruiken: 

 RAW Catalogus /v"CATALOGUS_APPDATA=\"UNC-pad" 

 Kolomdefinitie bestanden /v"KOLOMDEFINITIE_BESTANDEN_APPDATA=\"UNC-pad" 

 Rapportbestanden /v"RAPPORTBESTANDEN_APPDATA=\"UNC-pad" 

 Ibis voor Infra 

Basisbestanden 

/v"BASISBESTANDEN_MYDOCUMENTS=\"UNC-pad" 

 Ibis voor Infra 

documenten 

/v"GWW_BESTANDEN_MYDOCUMENTS=\"UNC-pad" 

 Initiële bestanden /v"INITIELE_BESTANDEN_MYDOCUMENTS=\"UNC-pad" 

 Moederbestanden /v"MOEDERBESTANDEN_MYDOCUMENTS=\"UNC-pad" 

 Excel-sjablonen /v"EXCEL_MYDOCUMENTS=\"UNC-pad" 

 Word-sjablonen /v"WORD_MYDOCUMENTS=\"UNC-pad" 

 Uitwisselbestanden /v"UITWISSELBESTANDEN_MYDOCUMENTS=\"UNC-pad" 

 

Verder zijn via de command-line de reguliere opstartparameters te gebruiken. Meer informatie 

hierover is te vinden op: 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367988(v=vs.85).aspx 

en 

http://helpnet.flexerasoftware.com/installshield19helplib/helplibrary/IHelpSetup_EXECmdLine.ht

m. 

 

De verdere installatie van Ibis voor Infra verloopt vervolgens hetzelfde zoals hierboven is 

beschreven in paragraaf 04.01.01 van dit document. 

  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367988(v=vs.85).aspx
http://helpnet.flexerasoftware.com/installshield19helplib/helplibrary/IHelpSetup_EXECmdLine.htm
http://helpnet.flexerasoftware.com/installshield19helplib/helplibrary/IHelpSetup_EXECmdLine.htm


 17 juni 2022 
 Referentie: Ibis voor Infra/IH17062022/RW/YvdV 

 19 

04.02 Gebruikersdata 

Tijdens de installatie van Ibis voor Infra worden standaard een aantal mappen voor de 

gebruikersdata aangemaakt waar de gebruikers van Ibis voor Infra de bestanden opslaan.  

De volgende bestanden worden in submappen van de map ‘Application Data’ aangemaakt zoals deze 

bekend is in Windows. Dit is C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\. Mocht dit niet het geval 

zijn dan is de exacte locatie ervan op te zoeken in het Windows register onder de sleutel 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] bij 

de setting ‘AppData’: 

 RAW Catalogus de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Catalogus 

 Kolomdefinitie bestanden de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Kolomdefinitie bestanden 

 Rapportbestanden de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Rapportbestanden 

 

De volgende bestanden worden in submappen van de map ‘Mijn documenten’ aangemaakt zoals deze 

bekend is in Windows. Dit is C:\Users\<USERNAME>\Documents\. Mocht dit niet het geval zijn dan 

is de exacte locatie ervan op te zoeken in het Windows register onder de sleutel 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] bij 

de setting ‘Personal’: 

 Ibis voor Infra Basisbestanden de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Basisbestanden 

 Ibis voor Infra documenten de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Gww bestanden 

 Initiële bestanden de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Gww bestanden\Initiële bestanden 

 Moederbestanden de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Gww bestanden\Moederbestanden 

 Excel-sjablonen de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Sjablonen\Excel 

 Word-sjablonen de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Sjablonen\Word 

 Uitwisselbestanden de submap \Ibis\Ibis voor Infra\Uitwisselbestanden 

 

Wordt de installatie uitgevoerd dan worden de hierboven genoemde mappen en bijbehorende 

bestanden aangemaakt en geplaatst tijdens de setup voor de gebruiker die het installatieprogramma 

heeft uitgevoerd. In veel gevallen is eindgebruiker niet dezelfde persoon is als degene die de 

installatie uitvoert. Een consequentie hiervan is dat de gebruikersdata in veel gevallen niet 

aanwezig is voor de eindgebruiker die met Ibis voor Infra moet gaan werken. 

De snelkoppelingen die de installatieprogramma aanmaakt op het Windows Bureaublad zijn 

zogenaamde ‘Advertised shortcuts’. Hiermee wordt bewerkstelligd dat bij opstarten van de 

applicatie deze automatisch wordt hersteld als een onderdeel van Ibis voor Infra ontbreekt of 

beschadigd is. Het opstarten door de eindgebruiker van de applicatie door middel van deze 

‘Advertised shortcuts’ zorgt ervoor dat deze gebruikersdatabestanden worden aangemaakt op juiste 

plekken voor de eindgebruiker. 

04.03 Verwijderen Ibis voor Infra 

Het verwijderen van een installatie van Ibis voor Infra dient plaats te vinden vanuit het onderdeel 

‘Apps’ van de Windows Instellingen. 

04.04 Ondersteuning beeldschermen met hoge resoluties 

Ibis voor Infra en Ibis voor Infra Basisbestanden ondersteunen beeldschermen met een hoge 

resolutie (zogenaamde 4K beeldschermen).  

Om het werken met Ibis voor Infra op 4K beeldschermen beter te laten verlopen, is het aan te 

bevelen dat er in de snelkoppeling waarmee Ibis voor Infra en Ibis voor Infra Basisbestanden 

worden opgestart de volgende aanpassingen worden doorgevoerd: 
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 Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling op het Windows bureaublad en kies voor 

‘Eigenschappen’. Het onderstaande venster wordt getoond: 

 

 
 

Klik vervolgens op het tabblad ‘Compatibiliteit’. 

 Als op het tabblad ‘Compatibiliteit’ is geklikt, wordt het volgende venster getoond: 
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Klik vervolgens op de knop ‘Hoge DPI-instellingen wijzigen’. 

 Het volgende venster wordt vervolgens getoond: 

 

 
 

Onderin dit venster moet onder het item ‘Hoge DPI-schaalbaarheid negeren’ de optie ‘Gedrag 

van hoge DPI-schaalbaarheid negeren.’ worden aangevinkt en moet in de uitklaplijst voor 

‘Schaalaanpassing uitgevoerd door:’ gekozen worden voor ‘Systeem’. Een en ander ziet er dan 

als volgt uit: 

 

 
 

Nadat twee keer op de knop ‘OK’ is geklikt, zijn deze aanpassingen doorgevoerd en zal Ibis voor 

Infra op 4K beeldschermen een betere gebruikerservaring opleveren. 
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05 HULPPROGRAMMA IBIS 
CONFIGURATIEBEHEER 

Het hulpprogramma Ibis Configuratiebeheer wordt standaard mee geïnstalleerd als Ibis voor Infra 

wordt geïnstalleerd. Met behulp van dit programma kunnen een aantal zaken vanuit ICT-

applicatiebeheer op Ibis niveau worden geregeld. Het betreft de volgende onderwerpen: 

 Applicatie instellingen (zie paragraaf 05.01); 

 Sql-beheer (zie paragraaf 05.02); 

 Instellingenbeheer (zie paragraaf 05.03). 
 

Het programma Ibis Configuratiebeheer kan worden opgestart vanuit Ibis voor Infra of Ibis voor 

Infra Basisbestanden. Kies hiervoor het lint [Bestand] + [Help] + [Info]. Het volgende venster wordt 

getoond: 
 

 

 

Klik op de knop ‘Configuratiebeheer’ om Ibis Configuratiebeheer op te starten. Deze knop is alleen 

beschikbaar als er geen bestanden geopend zijn in Ibis voor Infra. 
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Als eerste wordt de volgende melding getoond: 
 

 

 

Als deze melding met behulp van de knop ‘OK’ is gesloten, wordt Ibis voor Infra afgesloten en wordt 

het beginscherm van het programma Ibis Configuratiebeheer getoond: 
 

 

 

Via de structuur die aan de linkerzijde in het venster wordt getoond, zijn de diverse onderdelen van 

Ibis Configuratiebeheer te benaderen: 

 Applicatie instellingen (zie paragraaf 05.01); 

 Sql beheer (zie paragraaf 05.02); 

 Instellingenbeheer (zie paragraaf 05.03). 

 

Als in de structuur op het onderdeel Ibis voor Infra wordt geklikt, is de volgende informatie 

beschikbaar. Onder het item ‘Applicatie informatie’ wordt van Ibis voor Infra getoond wat het 

versienummer van de applicatie is. Het versienummer is opgebouwd volgens het volgende format: 

 

major.minor.revision.hotfix. In dit voorbeeld: 1.0.0.0 (hierbij moet worden opgemerkt dat het 

hotfix nummer enkel in de applicatie wordt getoond indien dit afwijkt van het cijfer nul). 
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Tevens worden de <USERFOLDER> en <SERVERFOLDER> getoond (zie hiervoor paragraaf 03.02 

van dit document). 

 

Onder het item ‘Sql scripts’ zijn met behulp van de knop ‘Opslaan’ (                ) de Sql scripts te 

downloaden. De volgende melding wordt getoond: 

 

 

 

Als op ‘Ja’ wordt geklikt, wordt de Windows Verkenner geopend en naar de betreffende folder 

genavigeerd: 

 

 

 

Hier zijn in de verschillende subfolders de scripts te vinden voor het aanmaken en bijwerken van de 

database alsmede algemene scripts die altijd worden uitgevoerd. 

05.01 Applicatie-instellingen 

Ibis voor Infra en Ibis voor Infra Basisbestanden maken gebruik van een drietal applicatie- 

instellingen. Deze instellingen zijn opgeslagen in de bestanden ‘IbisVoorInfra.exe.config’ en 

‘IbisVoorInfraBasisbestanden.exe.config’. Deze bestanden treft u aan in de programmafolder van 

Ibis voor Infra. U kunt ten behoeve van deze applicaties handmatig de betreffende exe.config 

bestanden aanpassen voor een gebruiker. Ibis Configuratiebeheer biedt u echter de mogelijkheid dit 

centraal in te stellen en automatisch te distribueren op de werkstations die gebruik maken van een 

zogenaamde <SERVERFOLDER>. 
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In de structuur die getoond wordt in Ibis Configuratiebeheer is het onderdeel ‘Applicatie 

instellingen’ alleen maar zichtbaar als er een <SERVERFOLDER> bekend is. Een voorwaarde is dat 

deze in het bestand ‘IbisVoorInfra.exe.config’ is opgenomen. Dit kan alleen tijdens de setup van Ibis 

voor Infra worden gedaan. Dit kan door tijdens de setup de <SERVERFOLDER> in te geven of door 

de setup met behulp van de juiste opstartparameters uit te voeren. Meer informatie met betrekking 

tot het ingeven van de <SERVERFOLDER> tijdens de setup is terug te vinden in paragraaf 04.01.04 

van dit document. Meer informatie met betrekking tot het ingeven van de juiste opstartparameters 

is terug te vinden in paragraaf 04.01.05 van dit document. 

 

Als in de structuur aan de linkerzijde wordt genavigeerd naar ‘Applicatie instellingen’ verschijnt aan 

de rechterzijde het venster waar de Applicatie instellingen kunnen worden aangepast. Dit ziet er als 

volgt uit: 

 

 
 

Bovenin het venster kan met behulp van een uitklaplijst gewisseld worden tussen ‘Centrale 

instellingen’  en ‘Lokale instellingen’ waarbij standaard ‘Centrale instellingen’ actief is: 

 
Door hier voor ‘Lokale instellingen’ te kiezen, kunnen aanpassingen worden doorgevoerd voor de 

ingelogde gebruiker. Dit kan van belang zijn om bijvoorbeeld logging aan te zetten voor de 

ingelogde gebruiker. 
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Vervolgens kunnen als eerste de instellingen met betrekking tot de Sql database worden ingesteld: 

 Vul als eerste de naam van de server in. Dit werkt niet via een keuzelijst omdat dit in de 

praktijk lang kan duren voordat deze gevuld is. De naam van de server is bij de ICT-beheerder 

in het algemeen bekend nadat deze via SQL Server Management Studio is aangemaakt. 

 Vul de naam van de Pakket database in voor Ibis voor Infra die bij het programmaonderdeel ‘Sql 

beheer’ is aangemaakt of vul de naam van een bestaande database in. 

 

Er onder kunnen instellingen met betrekking tot de logging worden ingegeven: 

 De naam van het bestand waar de logging in wordt weggeschreven, kan worden opgegeven. 

Standaard wordt als bestandsnaam ‘[AssemblyNaam].log’ gebruikt. Met behulp van deze 

variabele wordt bewerkstelligd dat zowel het bestand ‘Ibis voor Infra.log’ alsmede het bestand 

‘Ibis voor Infra Basisbestanden.log’ wordt aangemaakt. Dit kan worden aangepast. 

 Het pad waar de logging bestanden ‘Ibis voor Infra.log’ en ‘Ibis voor Infra Basisbestanden.log’ 

worden opgeslagen, kan worden opgegeven. Door middel van het gebruiken van de variabele 

[UserFolder] wordt bewerkstelligd dat dit voor iedere gebruiker van Ibis voor Infra op een 

eigen locatie plaatsvindt. Standaard wordt de subfolder ‘Logging’ gebruikt in de 

<USERFOLDER>. 

 De mate van detailniveau van de logging kan met behulp van onderstaande uitklaplijst worden 

aangegeven: 

 
Standaard staat het niveau op ‘Info’ ingesteld. 

 Als laatste kan de maximale grootte van het bestand waar de logging in wordt weggeschreven, 

worden aangegeven. Standaard is dit ingesteld op 5 Mb. 

 

Als laatste item kunnen proxyinstellingen worden ingegeven: 

 het IP-adres van de proxyserver moet worden opgegeven; 

 de gebruikersnaam moet worden opgegeven; 

 het wachtwoord moet worden opgegeven. 

Nadat alle benodigde applicatie-instellingen zijn opgegeven, moeten deze worden opgeslagen. Kies 

hiervoor onderin het venster voor de knop ‘Opslaan’. De gekozen instellingen worden opgenomen in 

het bestand ‘user.config’ en in de <SERVERFOLDER> bewaard. Na het opstarten van Ibis voor Infra 

door een gebruiker wordt het bestand ‘user.config’ uit de <SERVERFOLDER> overgenomen in de 

<USERFOLDER> van de gebruiker. 

 

Wanneer bestaande applicatie-instellingen moeten worden aangepast, dan moet het versienummer 

worden verhoogd. Dit kan worden bewerkstelligd door bovenin het venster het versienummer één 

op te hogen:               . 

Vervolgens worden bij de eerstvolgende keer opstarten van Ibis voor Infra of Ibis voor Infra 

Basisbestanden alle lokale applicatie-instellingen geüpdatet. 
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05.02 Sql beheer 

Dit onderdeel van het programma Ibis Configuratiebeheer wordt gebruikt om op een SQL Server een 

database aan te maken of te updaten, indien gekozen wordt om met Ibis voor Infra de 

gegevensopslag te laten plaatsvinden in een centrale SQL database. 

 

LET OP: wilt u gebruik van de centrale gegevensopslag in een SQL database, dan adviseren wij 

u om contact op te nemen met de verkoop afdeling van Brink Software. Zij zullen in 

overleg met u een consultant inplannen. De kosten die hiervoor in rekening worden 

gebracht, zijn gebaseerd op het gebruikelijke consultancytarief. 

 

Als in de structuur aan de linkerzijde wordt genavigeerd naar ‘Sql beheer’, verschijnt aan de 

rechterzijde het venster waar de instellingen met betrekking tot de SQL database kunnen worden 

aangepast. Dit ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Met behulp van de knop ‘Toevoegen server’ ( ) kan een SQL-server worden toegevoegd. 

Vervolgens verschijnt een venster waarin de naam van een bestaande server (aangemaakt in 

Microsoft SQL Server Management Studio) moet worden ingevuld en eventueel direct een 

verbinding kan worden gemaakt met gebruik van de gewenste authenticatie. 
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Het volgende venster wordt getoond: 

 

 
 

Met behulp van de knoppen ‘Verwijderen server’ ( ) kan een bestaande verbinding met een SQL  

server worden verbroken.  

Nadat een nieuwe SQL server is toegevoegd en de optie ‘Server direct verbinden’ niet is aangevinkt, 

kan met de knop ‘Server verbinden’ ( ) een connectie worden gemaakt met een bestaande SQL  

server. Of er een verbinding tot stand is gebracht met een SQL server is te zien aan het toegepaste 

icoon: 

  voor een SQL server waarmee verbinding is; 

  voor een SQL server waarmee geen verbinding is. 

 

 
 

Aan de rechterzijde worden de aanwezige Ibis voor Infra databases getoond die op de SQL server 

zijn geïnstalleerd. Als onderin het venster de optie ‘Toon alle’ wordt aangevinkt, worden ook de 

databases van andere applicaties dan Ibis voor Infra getoond. Met behulp van de knop ‘Database 

toevoegen’ ( ) kan een database voor Ibis voor Infra worden aangemaakt op de desbetreffende 
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SQL server. Er wordt in dat geval een venster getoond waar de naam van de te maken database 

moet worden ingevoerd: 

 

 
 

De standaard naam voor een nieuwe database is ‘Ibis voor Infra’. Deze naam kan worden aangepast. 

Als op de knop ‘Aanmaken’ wordt geklikt, wordt de database aangemaakt. De knop ‘Annuleren’ zorgt 

ervoor dat de database niet wordt aangemaakt. Als de database wordt aangemaakt, wordt hiervan 

de voortgang getoond: 

 

 
 

Als de database klaar is, wordt daarvan eveneens een melding getoond: 

 

 
 

In de kolom ‘Versie’ wordt het versienummer van de betreffende database vermeld. Als dit 

versienummer niet van de laatste versie is dan kan met behulp van de knop ‘Database bijwerken’  

( ) de database met behulp van de aanwezige SQL scripts worden bijgewerkt naar de laatste 

versie. Er wordt in dat geval een venster getoond waar de naam van de bij te werken database 

wordt getoond. Deze naam kan niet worden aangepast: 

 

 
 

Als op de knop ‘Bijwerken’ wordt geklikt, wordt de database bijgewerkt. De scripts die dan worden 

uitgevoerd, zijn in Ibis Configuratiebeheer eventueel te downloaden als in de structuur aan de 

linkerzijde op het onderdeel Ibis voor Infra wordt geklikt (zie hiervoor paragraaf 05.01 van dit 

document). De knop ‘Annuleren’ zorgt ervoor dat de database niet wordt bijgewerkt. 
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05.03 Instellingenbeheer 

Dit programmaonderdeel is bedoeld voor systeem- en/of applicatiebeheerders. Met behulp van dit 

onderdeel van Ibis Configuratiebeheer is het mogelijk om per programma-instelling aan te geven 

wat het bereik van de instelling is (SERVER of USER). Om dat uit te voeren, moet het bestand 

METAFILE.KIB, dat in de <SERVERFOLDER> is opgeslagen, worden geopend (zie hiervoor paragraaf 

03.01 van dit document). Vervolgens kan in de lijst met instellingen worden aangegeven welke 

instelling welk bereik moet krijgen: 

 met het bereik SERVER kan aangegeven worden dat de instelling op SERVER-niveau is 

vastgesteld en dat de gebruikers de waarde van die instelling ook niet kunnen wijzigen; 

 als het bereik USER is, wordt daarmee aangegeven dat de instelling door elke gebruiker 

persoonlijk gewijzigd kan worden. 

 

Als op instellingenbeheer wordt opgestart dan kunnen de volgende scenario’s optreden:  

 als er geen <SERVERFOLDER> gevonden wordt, is er geen moederbestand METAFILE.KIB 

geopend. De gebruiker moet zelf het moederbestand aanmaken. Er wordt dan een leeg 

moederbestand aangemaakt met daarin de laatste versie van de instellingen. 

 Als er wel een <SERVERFOLDER> wordt gevonden, kunnen er een tweetal zaken gebeuren: 

1. Als er geen enkel moederbestand METAFILE.KIB wordt gevonden, zal er automatisch een 

leeg nieuw moederbestand aangemaakt worden met daarin de laatste versie van de 

instellingen. 

2. Als er al een bestaand moederbestand METAFILE.KIB uit Ibis voor Infra aanwezig is, wordt, 

indien noodzakelijk, het bestand bijgewerkt naar de nieuwste versie. De nieuwe versie van 

de instellingen wordt ingelezen en instellingen uit een eerdere versie worden 

geconverteerd/overgenomen uit deze eerdere versie. Het moederbestand is zogenaamd 

‘backwards compatible’. Dit betekent dat de update altijd uitgevoerd kan worden. Versies 

van de ‘oude’ applicatie GwwBundel blijven gewoon werken (dit geldt vanaf GwwBundel 

versie 5.0.0.0). 
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Als in de structuur aan de linkerzijde wordt genavigeerd naar ‘Instellingenbeheer’ verschijnt aan de 

rechterzijde het venster waar de Instellingen kunnen worden aangepast. Dit ziet er als volgt uit: 

 

 

 

In het middelste gedeelte van het venster wordt het (Moeder-)bestand METAFILE.KIB getoond dat in 

de <SERVERFOLDER> staat. Dit bestand bevat een verzameling van alle centrale programma-

instellingen van Ibis voor Infra. 

 

Bovenaan dit gedeelte van het venster is een knoppenbalk (                                                  ) zichtbaar 

waarmee de volgende acties kunnen worden uitgevoerd: 

 

 : een uitklaplijst met alle aanwezige versies van de instellingen in bestand 

METAFILE.KIB. 

 : aanmaken van een nieuw Moederbestand. 

 : openen van een bestaand Moederbestand. 

 : verwijderen van een bestaand Moederbestand. 

 : bijwerken van een bestaand Moederbestand. 

 : opslaan van een bestaand Moederbestand. 

 : opslaan als van een bestaand Moederbestand. 

 

Als een Moederbestand is geopend, worden de aanwezige instellingen getoond door middel van een 

structuur. Door deze structuur kan genavigeerd worden door mappen in en uit te klappen. In 

bovenstaand voorbeeld zijn enkel de hoofdmappen weergegeven: ‘Algemeen’, ‘Basisbestanden’, 

‘Calculeren’, ‘MSOffice’ en ‘Specificeren’. Als een bepaalde node in de structuur de focus heeft, 

worden de aanwezige instellingen van deze node getoond aan de rechterzijde van het venster.  
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In onderstaand voorbeeld zijn dit de instellingen onder de node ‘Algemeen’, ‘Bewerken’. De 

bijbehorende instellingen hebben betrekking op ‘btw hoog’, ‘btw laag’ en ‘valuta’: 

 

 

 

Met behulp van de knop ‘Instelling wijzigen’ ( ) kan de instelling worden bewerkt. 

 

De instelling wordt in het volgende venster weergegeven: 

 

 

 

De folder oftewel de plek waar de instelling in het Moederbestand staat, wordt getoond evenals de 

naam van de instelling. Deze twee velden kunnen niet worden aangepast. 

Daaronder worden de standaardwaarde en het bereik van de instelling weergegeven. Deze zijn aan 

te passen. Het bereik bevat een uitklaplijst met de waarden ‘User’ en ‘Server’: 

 

Als het bereik op ‘User’ wordt gezet, houdt dit in dat de instelling door de gebruiker in de applicatie 

is aan te passen. En als het bereik op ‘Server’ wordt gezet, houdt dit in dat de instelling door de 

gebruiker in de applicatie niet is aan te passen. Op deze manier kunnen instellingen centraal 

worden ingesteld en beheerd. 

 



 17 juni 2022 
 Referentie: Ibis voor Infra/IH17062022/RW/YvdV 

 33 

In het bestand METAFILE.KIB dat in de <SERVERFOLDER> is opgeslagen, moeten bij diverse 

instellingen een foldernaam of een foldernaam in combinatie met een bestandsnaam, worden 

opgegeven. Hierbij kunnen de volgende variabelen worden toegepast: 

 %APPDATA_IBISVOORINFRA%: 

Dit is de subfolder \Ibis\Ibis voor Infra\ in de map ‘Application Data’ zoals deze bekend is in 

Windows. Dit is C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\Ibis voor Infra. Mocht dit niet 

het geval zijn dan is de exacte locatie ervan op te zoeken in het Windows register onder de 

sleutel [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell 

Folders] bij de setting ‘AppData’. 

 %MYDOCUMENTS_IBISVOORINFRA%: 

Dit is de subfolder \Ibis\Ibis voor Infra\ in de map ‘Mijn documenten’ zoals deze bekend is in 

Windows. Dit is C:\Users\<USERNAME>\Documents\Ibis\Ibis voor Infra. Mocht dit niet het 

geval zijn dan is de exacte locatie ervan op te zoeken in het Windows register onder de sleutel 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] 

bij de setting ‘Personal’. 

 

Een en ander kan er als volgt uitzien in het programmaonderdeel Instellingenbeheer van Ibis 

Configuratiebeheer: 

 

 
 

Als er bij de gebruikers vervolgens het bestand LOCALFILE.KIB wordt aangemaakt in de 

<USERFOLDER> op basis van het bestand METAFILE.KIB in de <SERVERFOLDER>, worden de 

toegepaste variabelen hierin overgenomen. Pas als Ibis voor Infra dan wel Ibis voor Infra 

Basisbestanden deze paden uitleest, zullen de toegepaste variabelen worden vertaald naar een 

daadwerkelijke folder op basis van de logingegevens van de gebruiker. 

 

Wilt u meer informatie hebben over de werking van de instellingen in Ibis voor Infra en over de 

werking van het programmaonderdeel Instellingenbeheer van Ibis Configuratiebeheer dan 

adviseren wij u om contact op te nemen met de verkoop afdeling van Brink Software. Zij zullen in 
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overleg met u een consultant inplannen. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, zijn 

gebaseerd op het gebruikelijke consultancytarief 
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06 IBIS VOOR INFRA UPDATEN 

De applicatie Ibis voor Infra van Ibis is uitgerust met een voorziening waarmee gecontroleerd kan 

worden op de beschikbaarheid van updates van Ibis voor Infra. Met betrekking tot het automatisch 

updaten gelden de volgende uitgangspunten: 

 Deze functionaliteit werkt enkel als de programmatuur via de reguliere setup is geïnstalleerd. 

 Het automatisch updaten werkt enkel als de major versienummering hetzelfde blijft. Het 

versienummer van Ibis voor Infra is opgebouwd volgens het volgende format: 

major.minor.revision.hotfix. Bijvoorbeeld: 1.0.0.0 (hierbij moet worden opgemerkt dat het 

hotfix nummer enkel in de applicatie wordt getoond indien dit afwijkt van het cijfer nul). 

Bovenstaande houdt in dat een automatische update werkt van bijvoorbeeld versie 1.0.0.0 naar 

1.0.1.0 of van versie 1.1.3.0 naar 1.3.0.0. Maar de automatische update werkt NIET van 

bijvoorbeeld van versie 1.3.0.0 naar 2.0.0.0. 

 Als Ibis voor Infra via apps.ibiscloud.nl wordt afgenomen, is het niet mogelijk om gebruik te 

maken van de functionaliteit die wordt beschreven in dit hoofdstuk. 

 

LET OP: met behulp van het update mechanisme, worden bestaande bestanden overschreven. 

Wij raden u daarom aan om een reservekopie te maken van de door de gebruiker 

aangepaste bestanden zoals kolomdefinitiebestanden en rapportbestanden voordat u 

de installatie via het automatisch updaten uitvoert. 

 

Er kan bij de opties, te bereiken via het lint [Bestand] + [Instellingen] + [Opties], van Ibis voor Infra 

worden ingesteld op welke locatie er gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van deze 

updates: 

 op de website van Brink Software: www.ibis.nl; 

 op een eigen in te stellen locatie. 

  

https://apps.ibiscloud.nl/
http://www.ibis.nl/
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Dit ziet er op het optievenster als volgt uit: 

 

 

 

Daarnaast kan worden aangegeven of er bij het opstarten van de applicatie moet worden 

gecontroleerd op de aanwezigheid van updates. 

 

Wanneer gekozen wordt om gebruik te maken van een eigen locatie kan door deze locatie worden 

gebladerd met behulp van de knop ‘Bladeren’ ( ). In deze aan te wijzen locatie moet de systeem- of 

applicatiebeheerder vervolgens eerst submappen aanmaken bestaande uit het versienummer van de 

update. Dit versienummer bestaat altijd uit 4 cijfers gescheiden door punten. Het versienummer is 

opgebouwd volgens het volgende format: major.minor.revision.hotfix. Bijvoorbeeld: 1.2.0.0.  

 

Vervolgens moet(en) er in deze submap een dan wel twee submappen worden aangemaakt waar de 

32-bits en/of de 64-bits versie van het installatieprogramma wordt geplaatst (zie hiervoor 

paragraaf 01.01 van dit document). Deze submappen moeten heten x86 (ten behoeve van de 32-bits 

versie) en/of x64 (ten behoeve van de 64-bits versie). 
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Als het versienummer van de update bijvoorbeeld 1.2.0.0 is, en er wordt zowel met een 32-bits als 

een 64-bits variant van Ibis voor Infra gewerkt, dan moeten de volgende mappen worden 

aangemaakt: 

 \\<SERVER>\<UPDATEFOLDER>\1.2.0.0\x86 en 

 \\<SERVER>\<UPDATEFOLDER>\1.2.0.0\x64. 

In deze twee submappen moeten de juiste installatieprogramma’s worden geplaatst. 

 

Daarnaast kan via het lint [Bestand] + [Help] + [Op updates controleren] te allen tijde deze controle 

worden aangeroepen: 

 

 

 

De locatie waar dan deze controle wordt uitgevoerd, is de ingestelde locatie bij de opties van Ibis 

voor Infra. 

06.01 Updaten bij gebruik van centrale instellingen 

Als er gebruik wordt gemaakt van centrale instellingen (zie paragraaf 01.05 in dit document) is het 

aannemelijk dat bij een nieuwe versie van Ibis voor Infra er nieuwe instellingen zijn 

geïntroduceerd. Om ervoor te zorgen dat de nieuwste versie van Ibis voor Infra bij de 

eindgebruikers goed werkt, moet er eerst voor worden gezorgd dat het bestand met daarin deze 

centrale instellingen wordt geüpdatet en wordt voorzien van deze nieuwe instellingen.  
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Als dit niet als eerste gebeurt, zullen de eindgebruikers bij opstarten van de nieuwe versie van Ibis 

voor Infra met de volgende foutmelding worden geconfronteerd: 

 

 

 

Het updaten van het bestand met de centrale instellingen moet als volgt worden uitgevoerd: 

1. Eerst moet de applicatiebeheerder van Ibis voor Infra de nieuwste versie van Ibis voor Infra 

updaten (zie paragraaf 06.02 en 06.03 in dit document). De applicatiebeheerder zal bij 

automatisch opstarten van de nieuwste versie van Ibis voor Infra geconfronteerd worden met 

bovenstaande foutmelding. Deze foutmelding kan worden gesloten. 

2. Vervolgens moet het programma Ibis Configuratiebeheer (zie hoofdstuk 05 in dit document) 

worden opgestart. Dit moet NIET gebeuren vanuit de applicatie Ibis voor Infra via het lint 

[Bestand] + [Help] + [Info]. Er moet met behulp van de Windows Verkenner naar de 

programmafolder van Ibis voor Infra worden genavigeerd en daar moet rechtstreeks het 

programma ‘IbisConfiguratiebeheer.exe’ worden opgestart. 

3. Er moet in het startscherm van Ibis Configuratiebeheer gekozen worden voor de applicatie Ibis 

voor Infra. 

4. Daarna moet in de structuur aan de linkerzijde genavigeerd worden naar het onderdeel 

Instellingenbeheer (zie paragraaf 05.03 in dit document). 

5. Het bestand met de centrale instellingen, het bestand METAFILE.KIB, dat in de 

<SERVERFOLDER> is opgeslagen, moet worden geopend (zie hiervoor paragraaf 03.01 van dit 

document). 

6. Als de knop ‘Bijwerken Moederbestand’ actief is, geeft dit aan dat er nieuwe instellingen zijn 

geïntroduceerd in de nieuwste versie van Ibis voor Infra:  

 

Hierna moet op de knop ‘Bijwerken Moederbestand’ worden geklikt. Daarmee wordt de nieuwe 

versie van de instellingen ingelezen en instellingen uit een eerdere versie worden 

geconverteerd/ overgenomen uit deze eerdere versie. Als laatste wordt automatisch het 

geopende bestand met de centrale instellingen opgeslagen. 

 

Hierna kunnen de eindgebruikers de nieuwste versie van Ibis voor Infra updaten. 
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06.02 Bij opstarten controleren op beschikbaarheid van updates 

Als bij de opties van Ibis voor Infra is aangegeven dat bij opstarten gecontroleerd moet worden op 

de aanwezigheid van updates zal onderstaand venster worden getoond bij het opstarten van de 

applicatie: 

 

 

 

Als er een update wordt aangetroffen, wordt gevraagd of deze geïnstalleerd moet worden: 

 

 
 

Hier kan de gebruiker een keuze maken of de update geïnstalleerd moet worden. Als op de knop ‘Ja’ 

wordt geklikt, wordt automatisch Ibis voor Infra afgesloten, het installatie-programma (circa 200 

Mb) opgehaald, de update uitgevoerd en vervolgens de nieuwere versie daarna direct opgestart. Het 

ophalen kan, afhankelijk van de snelheid van de netwerk- of internetverbinding, enige tijd in beslag 

nemen. Onderstaand venster wordt dan getoond: 

 

 

 

Nadat het installatieprogramma is opgehaald, wordt het opgestart. Een en ander is uiteraard wel 

afhankelijk van de rechten die de huidige gebruiker heeft op het systeem waar de update wordt 

uitgevoerd.  
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Het installatieprogramma wordt opgestart en het volgende venster wordt getoond: 

 

 
 

Afhankelijk van de rechten die de gebruiker op het systeem heeft, moet er eventueel een 

gebruikersnaam en een wachtwoord van een beheerder worden ingevoerd. In dat geval wordt het 

onderstaande venster getoond: 

 

 
 

Als hier op de knop ‘Ja’ wordt geklikt, wordt de installatieprocedure verder doorlopen.  
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Wordt op de knop ‘Nee’ geklikt dan wordt het installatieprogramma afgebroken en wordt het 

volgende venster getoond: 

 

 
 

Nadat op de knop ‘OK’ is geklikt, wordt de huidig geïnstalleerde versie van Ibis voor Infra opgestart. 

 

Als in het vorige venster op de knop ‘Ja’ is geklikt, wordt de installatieprocedure verder doorlopen. 

Wordt op de knop ‘Nee’ geklikt dan wordt het installatieprogramma afgebroken en wordt de huidige 

geïnstalleerde versie van Ibis voor Infra opgestart. 

06.03 Zelf controleren op beschikbaarheid van updates 

Ook via het lint [Bestand] + [Help] + [Op updates controleren] kan de controle op beschikbaarheid 

van updates worden uitgevoerd. Dit is enkel mogelijk als er geen bestand is geopend. Als er een 

update wordt aangetroffen, zal onderstaand venster worden getoond: 

 

 

 

Hier kan de gebruiker een keuze maken of de update geïnstalleerd moet worden. Als op de knop ‘Ja’ 

wordt geklikt, wordt het installatieprogramma (circa 200 Mb) opgehaald en daarna direct 

opgestart. Het ophalen kan, afhankelijk van de snelheid van de netwerk- of internetverbinding, 

enige tijd in beslag nemen. Onderstaand venster wordt dan getoond: 

 

 

 

Nadat het installatieprogramma is opgehaald, wordt het opgestart. Een en ander is uiteraard wel 

afhankelijk van de rechten die de huidige gebruiker heeft op het systeem waar de update wordt 

uitgevoerd.  
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Het installatieprogramma wordt opgestart en het volgende venster wordt getoond: 

 

 
 

Afhankelijk van de rechten die de gebruiker op het systeem heeft, moet er eventueel een 

gebruikersnaam en een wachtwoord van een beheerder worden ingevoerd. In dat geval wordt het 

onderstaande venster getoond: 

 

 
 

Als hier op de knop ‘Ja’ wordt geklikt, wordt de installatieprocedure verder doorlopen.  
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Wordt op de knop ‘Nee’ geklikt dan wordt het installatieprogramma afgebroken en wordt het 

volgende venster getoond: 

 

 
 

Nadat op de knop ‘OK’ is geklikt, wordt de huidig geïnstalleerde versie van Ibis voor Infra opgestart. 

Als in het vorige venster op de knop ‘Ja’ is geklikt, wordt de installatieprocedure verder doorlopen. 

Wordt op de knop ‘Nee’ geklikt dan wordt het installatieprogramma afgebroken en wordt de huidige 

geïnstalleerde versie van Ibis voor Infra opgestart. 
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07 MIGREREN VAN 
GWWBUNDEL NAAR IBIS 
VOOR INFRA 

Als de overstap wordt gemaakt van GwwBundel naar Ibis voor Infra zullen de volgende zaken 

automatisch gemigreerd worden van GwwBundel naar Ibis voor Infra. Dit gebeurt alleen als geen 

huidige of eerdere versies van Ibis voor Infra worden gevonden. 

Dit wordt vastgesteld doordat in de <USERFOLDER> van Ibis voor Infra (zie hiervoor paragraaf 

03.02.02 van dit document) C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\Ibis voor Infra geen 

subfolder(s) aanwezig is (zijn) bestaande uit de eerste twee cijfers van de versie(s) van Ibis voor 

Infra (dus \<major>.<minor>). 

07.01 Bestanden uit de Userfolder 

De <USERFOLDER> van GwwBundel is in de meeste gevallen 

C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\GwwBundel\<major>.<minor> waarbij de laatste 

subfolder(s) bestaa(t)((n) uit de eerste twee cijfers van de versie(s) van GwwBundel. Tijdens de 

migratie worden vanuit de meest recente <USERFOLDER> van GwwBundel de volgende zaken 

overgenomen naar de <USERFOLDER> van Ibis voor Infra: 

 het lokale instellingenbestand LOCALFILE.KIB; 

 de subfolder Woordenboeken met inhoud. 

07.02 Pad verwijzingen 

Tijdens de migratie van de LOCALFILE.KIB, die vanuit de <USERFOLDER> van GwwBundel wordt 

overgenomen, worden: 

 alle instellingen die verwijzen naar (sub)folder(s) van de <USERFOLDER> van GwwBundel 

aangepast naar de nieuwe <USERFOLDER> van Ibis voor Infra; 

 alle instellingen die verwijzen naar (sub)folder(s) van de map 

C:\Users\<USERNAME>\Documents\Ibis\GwwBundel aangepast naar  

C:\Users\<USERNAME>\Documents\Ibis\Ibis voor Infra. 

07.03 Rapportbestanden 

De bestandsextensies van de rapportbestanden wijzigen in Ibis voor Infra. Tijdens de migratie naar 

Ibis voor Infra worden de bestaande rapportbestanden van GwwBundel gekopieerd en direct 

voorzien van de nieuwe bestandsextensies. Dit geldt zowel voor Ibis voor Infra als voor Ibis voor 

Infra Basisbestanden. 

Door de setup van GwwBundel worden de rapportbestanden in de map 

C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\GwwBundel\Rapportbestanden geïnstalleerd. 

Indien tijdens de migratie van GwwBundel naar Ibis voor Infra wordt geconstateerd dat de 

rapportbestanden zich nog steeds in deze folder bevinden, worden deze gekopieerd naar een nieuwe 

folder C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\Ibis voor Infra\Rapportbestanden. Dit is de 

folder waar de setup van Ibis voor Infra de rapportbestanden installeert. Hierbij worden al 



 17 juni 2022 
 Referentie: Ibis voor Infra/IH17062022/RW/YvdV 

 45 

aanwezige bestanden overschreven. In alle andere gevallen wordt de folder waarin zich de 

rapportbestanden bevinden niet aangepast. 

Tijdens de migratie wordt in het lokale instellingenbestand (LOCALFILE.KIB) dat vanuit GwwBundel 

wordt overgenomen (zie hiervoor paragraaf 07.01 van dit document), de padinstelling naar de 

rapportbestanden aangepast voor zowel van Ibis voor Infra als voor Ibis voor Infra Basisbestanden. 

07.04 Kolomdefinitiebestanden 

De bestandsextensies van de kolomdefinitiebestanden wijzigen in Ibis voor Infra. Tijdens de 

migratie naar Ibis voor Infra worden de bestaande kolomdefinitiebestanden van GwwBundel 

gekopieerd en direct voorzien van de nieuwe bestandsextensies. Dit geldt zowel voor Ibis voor Infra 

als voor Ibis voor Infra Basisbestanden. 

Door de setup van GwwBundel worden de kolomdefinitiebestanden in de map 

C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\GwwBundel\Kolomdefinitie bestanden 

geïnstalleerd. Indien tijdens de migratie van GwwBundel naar Ibis voor Infra wordt geconstateerd 

dat de kolomdefinitiebestanden zich nog steeds in deze folder bevinden, worden deze gekopieerd 

naar een nieuwe folder C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\Ibis voor 

Infra\Kolomdefinitie bestanden. Dit is de folder waar de setup van Ibis voor Infra de 

kolomdefinitiebestanden installeert. Hierbij worden al aanwezige bestanden overschreven. In alle 

andere gevallen wordt de folder waarin zich de kolomdefinitiebestanden bevinden niet aangepast. 

Tijdens de migratie wordt in het lokale instellingenbestand (LOCALFILE.KIB) dat vanuit GwwBundel 

wordt overgenomen (zie hiervoor paragraaf 07.01 van dit document), de padinstelling naar de 

kolomdefinitiebestanden aangepast voor zowel van Ibis voor Infra als voor Ibis voor Infra 

Basisbestanden. 

07.05 RAW-catalogus  

Door de setup van GwwBundel worden de RAW-catalogusbestanden in de map 

C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\GwwBundel\Catalogus geïnstalleerd. Indien 

tijdens de migratie van GwwBundel naar Ibis voor Infra wordt geconstateerd dat de RAW-

catalogusbestanden zich nog steeds in deze folder bevinden, wordt in het lokale instellingenbestand 

(LOCALFILE.KIB) dat vanuit GwwBundel wordt overgenomen (zie hiervoor paragraaf 07.01 van dit 

document), de padinstelling naar de RAW-catalogi aangepast naar een nieuwe folder 

C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Ibis\Ibis voor Infra\Catalogus. Dit is de folder waar de 

setup van Ibis voor Infra de RAW-catalogusbestanden installeert. In alle andere gevallen wordt de 

folder waarin zich de RAW-catalogusbestanden bevinden niet aangepast. 
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08 LICENTIES BEHEREN OP 
MIJN.IBIS.NL 

08.01 Inloggen als klantbeheerder op mijn.ibis.nl 

Het beheren van de licenties van Ibis voor Infra moet gebeuren op onze online klantenportal 

mijn.ibis.nl. Als naar deze website wordt genavigeerd, wordt het volgende venster getoond: 

 

 
 

U moet hier inloggen met de inloggegevens van de klantbeheerder. Deze heeft u na de aankoop van 

de software ontvangen van Brink Software. 

https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
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08.02 Samenstelling Ibis voor Infra 

De applicatie Ibis voor Infra bestaat uit de modules Ibis Specificeren voor RAW en/of Ibis Calculeren 

voor Infra. 

 

 Ibis Specificeren voor RAW heeft op mijn.ibis.nl de volgende onderdelen: 

o Ibis Specificeren voor RAW; 

o Ibis Meten in 2D; 

o Ibis Meten in BIM. 

 

Ibis Calculeren voor Infra is te verkrijgen in een drietal varianten: Start, Pro en Expert. 

 Ibis Calculeren voor Infra - Start heeft op mijn.ibis.nl de volgende onderdelen: 

o Ibis Calculeren voor Infra; 

o Ibis Meten in 2D. 

 

 Ibis Calculeren voor Infra - Pro heeft op mijn.ibis.nl de volgende onderdelen: 

o Ibis Calculeren voor Infra; 

o Ibis Meten in 2D; 

o Ibis Meten in BIM. 

 

 Ibis Calculeren voor Infra - Expert heeft op mijn.ibis.nl de volgende onderdelen: 

o Ibis Calculeren voor Infra; 

o Ibis Meten in 2D; 

o Ibis Meten in BIM. 

08.03 Gebruikers aanmaken op mijn.ibis.nl 

Als de klantbeheerder is ingelogd op mijn.ibis.nl kan deze vervolgens nieuwe gebruikers aanmaken 

en aan deze gebruikers de gewenste programmatuur toekennen. Dat een klantbeheerder is ingelogd 

op mijn.ibis.nl is te zien doordat op de startpagina linksboven de keuze ‘Beheer’ kan worden 

gemaakt: 

 

 
 

  

https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
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In onderstaand voorbeeld heeft het bedrijf licenties aangeschaft voor Ibis Specificeren voor RAW en 

Ibis Calculeren voor Infra - Expert: 

 

 
 

Nadat op [Beheer] is geklikt, wordt het volgende venster zichtbaar: 
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Nieuwe gebruikers kunnen worden aangemaakt door op de knop [+ Gebruiker toevoegen] te 

klikken: 

 

 
 

Nadat op [+ Gebruiker toevoegen] is geklikt, wordt het volgende venster zichtbaar: 
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Hier moeten de volgende gegevens worden ingevuld: 

 Voornaam   

 Achternaam   

 Gebruikersnaam : hier moet een uniek e-mailadres worden ingegeven dat niet al gebruikt is 

op mijn.ibis.nl. De gebruiker ontvangt op dit e-mailadres een e-mail om 

zijn account te activeren. 

 Telefoonnummer   

 Taal   

 

Pas nadat onderin op de knop ‘Gebruiker toevoegen’ is geklikt, worden voor deze nieuwe gebruiker 

aan de rechterzijde de applicaties getoond waarvoor het bedrijf licenties beschikbaar heeft en 

kunnen deze worden toegewezen aan de nieuwe gebruiker: 

 

 
 

Als in bovenstaand voorbeeld aan de nieuwe gebruiker licenties voor zowel Ibis Specificeren voor 

RAW als voor Ibis Calculeren voor Infra - Expert moeten worden toegekend, moeten bij de 

applicaties ‘Ibis Calculeren voor Infra’, ‘Ibis meten in 2D’, Ibis meten in BIM’ en ‘Ibis Specificeren 

voor RAW’ op de knop [Toevoegen] worden geklikt. 
  

https://mijn.ibis.nl/
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Het venster ziet er dan als volgt uit: 

 

 
 

De nieuw aangemaakte gebruiker ontvangt op het opgegeven e-mailadres een mail met daarin en 

link om het account te activeren. Na klikken op de link zal de nieuwe gebruiker worden 

doorgestuurd naar mijn.ibis.nl waar de gebruiker een wachtwoord moet invoeren en bevestigen 

waarna het account actief is. 
  

https://mijn.ibis.nl/
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08.04 Software opstarten vanuit mijn.ibis.nl 

Nadat een gebruiker is ingelogd op mijn.ibis.nl ziet deze de iconen van de programmatuur die aan 

hem/haar is toegekend: 

 

 
 

Het opstarten van de programmatuur vanuit mijn.ibis.nl is mogelijk voor de onderdelen ‘Ibis Meten 

in BIM’ en ‘Ibis Meten in 2D’. Klikken op deze applicatie iconen starten de desbetreffende 

webapplicatie op. Als dat wordt gedaan kan alle functionaliteit worden gebruikt behalve de 

integratie met Ibis voor Infra. Als daarvan gebruikt moet worden gemaakt, moeten deze twee 

applicaties vanuit Ibis voor Infra worden opgestart. Zie hiervoor de Help-file van Ibis voor Infra. 

Het opstarten van Ibis Specificeren voor RAW en Ibis Calculeren voor Infra vanuit mijn.ibis.nl is 

niet mogelijk. Dit zijn geen webapplicaties en kunnen derhalve niet vanuit dit overzicht worden 

opgestart. Opstarten hiervan dient te gebeuren middels de snelkoppelingen die op het Windows 

Bureaublad van de gebruiker zijn aangemaakt nadat de programmatuur is geïnstalleerd. Zie 

hiervoor paragraaf 04.01.01 van dit document. 

  

https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
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08.05 Inloggen in Ibis voor Infra 

Alleen gebruikers die actief zijn op mijn.ibis.nl kunnen met deze accountgegevens inloggen op Ibis 

voor Infra. Na opstarten van Ibis voor Infra verschijnt als eerste onderstaand inlogvenster: 

 

 
 

Log hier in met het e-mailadres en wachtwoord zoals dat bekend is op mijn.ibis.nl. Hierna wordt 

Ibis voor Infra opgestart en kan er met de applicatie worden gewerkt. 

https://mijn.ibis.nl/
https://mijn.ibis.nl/
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