
Gemakkelijk ontwerpen en controleren van        

stalen verbindingen

Verbindingen

√  Intuïtieve en snelle invoer 

√  Snelle berekening 

√  Duidelijke rapportage



Technosoft Verbindingen is de erkende oplossing om te reken aan de meest gang-
bare typen verbindingen. Al deze verbindingstypen kunnen worden getoetst volgens         
Eurocode NEN-EN 1993-1, of via rapporten met specifieke rekenregels. Het invoeren 
en berekenen gaat razendsnel en u kunt, zoals altijd, vertrouwen op een goede uit-
komst.

• De grafische in- en uitvoer zorgen voor een zeer korte inwerkperiode en een maxi-
maal gebruiksgemak.

• Verbindingen helpt u bij het ontwerpen van een verbinding door duidelijk aan te ge-
ven welke versterking het meeste effect heeft op de sterkte en stijfheid.

• Verbindingen berekent na elke wijziging de spanningen, momentcapaciteit en de 
veerstijfheid. De rekensnelheid is verbluffend! 

• De beknopte uitvoer op het scherm geeft u in één oogopslag duidelijk aan of de ver-
binding voldoet. 

• De controlerende instanties ontvangen graag de duidelijke rapporten die Technosoft 
Verbindingen aanmaakt. 

• De “Ontwerp-knop” neemt u heel veel werk uit handen door heel intuïtief verster-
kingen aan te brengen

• Bedieningsgemak door de overzichtelijke grafische interface. 
• Universeel toepasbaar volgens de Eurocode NEN-EN 1993-1-8. 
• Duidelijke compacte of uitgebreide rapportage. 

Het verbindingen programma is recentelijk in een nieuwe jasje gestoken, waardoor er 
nog sneller en plezieriger gewerkt kan worden.

Verbindingen in de praktijk.

Productomschrijving Verbindingen

De krachtige koppeling tussen 
Verbindingen en Raamwerken        Frank Langeslag 

Wist u dat de koppelmodule tussen deze twee pakketten twee richtingen op werkt? Niet alleen vanuit 
Raamwerken naar Verbindingen, maar ook omgekeerd. De stijfheid van de ontworpen verbinding(en) 
kan namelijk vanuit Verbindingen geëxporteerd worden naar Raamwerken. Hiermee verkrijgt u een 
exactere modellering van het door te rekenen raamwerkmodel.

Bekijk ook eens de informatie van ons programma Raamwerken.
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Verbindingen

U heeft al tijdens het invoeren continu de beschikking over de uitvoer en past de verbinding 
aan totdat de verbinding voldoet. Een afdrukvoorbeeld van de complete uitvoer verschijnt 
in een apart venster op het scherm. Met één druk op de knop stuurt deze naar de printer of 
slaat u deze op als RTF-bestand, dat bewerkt kan worden met MS-Word. Met behulp van 
de handige uitvoerselectie stelt u de gewenste uitvoer samen. Het rapport is mede hierdoor 
inzichtelijk en zuinig in papierverbruik en het voldoet aan de eisen van de controlerende in-
stanties.

Tevens kan separaat van deze uitvoer enkel een verbindingstekening worden gegenereerd 
in DXF-formaat. Het gegenereerde DXF-bestand kan ingelezen worden in o.a. AutoCAD voor 
verdere uitwerking tot werkplaatstekening.

De uitvoer van uw berekening

Hoekverbinding met console
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Vakwerk verbinding Kruis verbinding

Stuik verbinding

Voetplaat verbindingDwarskrachtverbinding



Modules
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Gebout
Construeren en rekenen volgens Eurocode NEN-EN 1993-1-8. 
Verbindingsvormen bij kopplaatverbindingen: Knie, Kruisver-

binding, T1, T2, Stuik, Voetplaat of Stabiliteitsverband.

Gelast
Verbindingsvormen: Knie, Stuik, Kruisverbinding, T1 of 
T2. Voor gelaste vakwerkspanten keuze uit de “gelaste”            

verbindingsvormen: T, Y, X, K, N of KT.

Dwarskracht
Volgens tabel T.4.1 van SG rapport Normaalkrachtverbindin-
gen en Dwarskracht verbindingen + Eurocode NEN-EN 1993-

1-8. Beschikbare typen: Hoekstaal, Eindplaat en Lijfplaat.

    ↔            

Koppeling met Raamwerken
Koppeling Raamwerken. Veerstijfheden worden overgeno-
men. Specialisten die alleen verbindingen ontwerpen kun-

nen de hoofdberekeningsinvoer overnemen.

Taalmodule
Voor bedrijven die buiten Nederland adviseren of met par-
tijen in het buitenland samenwerken biedt Technosoft de 

taalmodule aan.



Dit zeggen klanten over Technosoft

Service & Support

“Inmiddels werk ik al meer dan 25 jaar met verschillende Techno-
soft rekenprogramma’s. Ik ben er mee ‘opgegroeid’. Ik heb deze 
programma’s hier ook geïntroduceerd omdat ik al goede ervaringen 
had met de programma’s, de korte lijnen en goede bereikbaarheid 
van de helpdesk..”

Over Technosoft

Verbindingen proeflicentie
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Wanneer u meer wilt weten over het werken met Verbindingen, kunt u een gratis 
proeflicentie aanvragen. Hierdoor krijgt u een beter beeld van de mogelijkheden en het 
gebruik van de software. Een proeflicentie kunt u aanvragen via www.technosoft.nl of 
gewoon even bellen. Wij helpen u graag op weg.

Technosoft bedient sinds 1977 bedrijven en overheden met eigen ontwikkelde             
rekensoftware. Daarnaast zijn we met kantoren in diverse Europese steden ook een 
partner in de (door)ontwikkeling  en het testen van uw eigen software.  

Contactpersonen Rekensoftware:

Rob Rekers - Salesmanager:     Tel: +31 (0) 6-53414963
Frank Langeslag - Accountmanager:   Tel: +31 (0) 570-682964

Service
Wanneer u een serviceovereenkomst heeft voor Verbindingen, profiteert u van het onder-
houd dat Technosoft verricht aan de software. Normupdates, certificering, het doorvoeren 
van wensen van klanten en het verbeteren of uitbreiden van functionaliteiten maken daar 
onderdeel vanuit. Regelmatig worden er nieuwe updates van de software beschikbaar 
gesteld, die u eenvoudig kunt installeren, via de Technosoft Installer.

Support
Met een serviceovereenkomst kunt u ook gebruik maken van onze Helpdesk-ondersteu-
ning bij het gebruik van Verbindingen. U kunt via ons online helpdesksysteem tickets aan-
maken en reageren op eerder door u aangemaakte tickets. Zo geeft u simpel uw vragen, 
opmerkingen en wensen aan ons door. Bij telefonisch contact met onze Helpdesk, bieden 
wij u ook de mogelijkheid dat een specialist van Technosoft meekijkt op uw beeldscherm 
via TeamViewer.



Technosoft

Keulenstraat 9

7418 ET  DEVENTER

+31 (0)570 682900

sales@technosoft.nl

www.technosoft.nl

Technosoft BV

KvK nummer: 08037936

IBAN : NL20 RABO 0336 6716 60

BTW nummer: NL 0060.61.680.B01

Zeker in software

Vestigingen in  Nederland, Duitsland, Moldavië en Roemenië
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