
• Intuïtieve invoer

• Snel rekenhart

• Duidelijke uitvoer en rapportage

Productpaper /

Raamwerken
Efficiënt portalen en
vakwerken ontwerpen



Raamwerken is het meest gebruikte product in de Nederlanse markt, bestemd voor het constructieve 
ontwerp van staal-, beton- en houtconstructies.

Technosoft Raamwerken is gericht op het snel en efficiënt ontwerpen van portalen en vakwerken. De 
koppeling van de alfanumerieke invoertabellen met de grafische invoerschermen is uniek. Het is met 
name hierin, waar Raamwerken zijn grote kracht bewijst.

Technosoft Raamwerken heeft standaard in zich:
• uitvoer van Microsoft Word (RTF).
• Importeren van DXF bestanden.
• rekenen met imperfecties
• niet-lineaire beddingen.

• niet-lineaire opleggingen
• trek- en drukstaven.
• temperatuurlasten

Productomschrijving Raamwerken



Raamwerken is laagdrempelig in gebruik, omdat de invoer heel snel te maken is. U werkt van boven 
naar onderen de iconenbalk aan de linkerzijde door om zo tot een complete invoer te komen. Het 
programma kent uitvoerselecties, waarvoor u per type berekening of constructie gemakkelijk uw eigen 
uitvoerselectie sjablonen kunt maken. 

We krijgen bij de helpdesk van Technosoft over het algemeen weinig vragen over de functionaliteit, ook 
niet van nieuwe gebruikers. Raamwerken wordt als zeer gebruiksvriendelijk ervaren, door de krachtige 
en eenvoudige user interface. 

Wel komt het voor dat gebruikers bepaalde functionaliteiten nog niet kennen. Bijvoorbeeld het kunnen 
opgeven van belastingbreedtes per staaf, het kunnen instellen van standaard materialen of het kunnen 
importeren van een eigen doorsnede of zelfs een hele geometrie. Hierover informeer ik mensen 
telefonisch of per mail, maar als er nog meer kennis nodig is dan kan er ook bijvoorbeeld een (maatwerk)
training gevolgd worden

Raamwerken in de praktijk

Raamwerken is laagdrempelig in gebruik         “ ”- Wilfred Kramer, Support

Krachtige punten

• Grafische invoer van 
de geometrie en 
belastingen.  

• Belastingen worden in 
het grafische overzicht 
gestapeld weergegeven.  

• Invoertabellen zijn 
direct gekoppeld met de 
grafische invoer. 

• Grafische en 
alfanumerieke in- en 
uitvoer direct bij elkaar 
weergegeven.  

• Grafisch profielen 
selecteren en wijzigen.

• Meerdere Raamwerken in 
één scherm is mogelijk.  

• Kopiëren van 
belastinggevallen.  

• Profielenbibliotheek is 
door de gebruiker uit te 
breiden.  

• Uitvoer naar RTF 
mogelijk, welke met 
Microsoft Word bewerkt 
kan worden.  

• Bewerken-functie voor 
het spiegelen, kopiëren 
en roteren van staven, 
knopen etc.

• Elastisch ondersteunde 
staven, 1 of 2-zijdig 
werkend.  

• Temperatuursbelastingen 
voor verlenging en 
buiging.  

• Verlopende traagheid 
voor rechthoekige, H- en 
I-vormige profielen.  

• Vaste, verende 
en scharnierende 
staafaansluitingen en 
opleggingen.  

• Voorgeschreven 
verplaatsingen. 

Grafisch Functioneel Technisch



U wilt een rapport dat overzichtelijk is en precies die informatie bevat die de lezer verwacht. Raamwerken 
geeft u die mogelijkheid. Het programma geeft u de beschikking over vijf voorkeur-uitvoerinstellingen, 
die u zelf kunt definiëren. Indien u één van deze voorkeur-uitvoerinstellingen gekozen heeft, kunt u 
vervolgens gewoon onderdelen toevoegen aan de uitvoer. De laatste gekozen uitvoer instelling wordt 
ook opgeslagen in het projectbestand. Indien u later het project weer opent, zal altijd de laatst gekozen 
uitvoer aangeboden worden. Kortom, in het vervolg hebben al uw  berekeningen dezelfde lay-out.  Ook 
is het mogelijk uitvoer naar RTF te schrijven, wat te lezen is in Microsoft Word.

Uitvoerspion
De constructeur heeft ook de behoefte om van één of meerdere staven snel de resultaten te kunnen 
bekijken. In dit geval biedt de uitvoerspion uitkomst! De gedetailleerde weergave van momenten, 
dwarskrachten, normaalkrachten en verplaatsingen geeft een duidelijke weergave van het krachtenspel. 
Ook kunt u de exacte staafpositie aangeven waarvoor u de resultaten wilt aflezen, o.a. de “van Mises” 
staafspanningen.

Uitvoer speciaal voor u op maat



Modules

Belastingen

Gewichtsberekening /
Belastingbibliotheek

Aan de hand van een belastingbibliotheek kunt 
u met deze module een gewichtsberekening 
uitvoeren in Raamwerken.

Intelligent hulpmiddel bij het vaststellen van alle, 
voor gebouwen door te rekenen, veranderlijke-, 
wind- en sneeuwbelastinggevallen en de 
belastingcombinaties (NEN-EN 1990/1991 en 
NEN 8700).

Belasting- en Combinatie 
Generator EC0 & EC1

Genereert snel en interactief het belastinggeval 
“regenwater“. Het genereert iteratief de in 
rekening te brengen hoeveelheid regenwater op 
een staalcontructie.

Wateraccumulatie EC1

Betonontwerp

Wapening EC2
Ontwerpen en controleren volgens
NEN-EN 1992-1-1. Wapenen in mm2 of diameters.
Geometrisch en fysisch niet-lineair rekenen voor. 
het ontwerp van economische constructies

Staalontwerp

Staal EC3

Staalconstructies ontwerpen volgens                    
NEN-EN 1993-1-1. De functie automatische 
“profieloptimalisatie“ helpt u om goedkoop te 
ontwerpen, terwijl u wel aan de voorschriften 
voldoet.

De module is ontwikkeld om in combinatie met de 
module Staal  of de module Staal 2e orde volgens 
het CUR 2001-2  rapport de staalcontrole van 
deze speciale profielen uit te kunnen voeren.

Staal Raat- en
Geïntegreerde Liggers



Modules (vervolg)

Staalontwerp

2e orde Staal EC3
Geometrisch niet-lineair rekenen. Omdat er geen 
kniklengten bepaald hoeven te worden, kan in het 
geval van complexe constructies toch nauwkeurig 
en veilig gerekend worden. 

Snel en gedetailleerd een volledige contructieve 
berekening in combinatie met de brandwerendheid 
van een staal- en/of staalbeton constructie 
maken.

Brandwerendheid staal /
Staal-beton EC4

Met de module staal-beton ontwerpt u                    
kolommen uitgevoerd in staal-beton volgens                               
NEN-EN 1994-1-1.

Staal-beton EC4

Staal-betonontwerp

Hout EC5
Een controlerende module volgens
(NEN-EN 995-1-1). In het vlak wordt een 2e orde 
berekening uitgevoerd, uit het vlak een 1ste orde 
berekening. 

Taal

Taalmodule
Voor bedrijven die buiten Nederland adviseren of 
met partijen in het buitenland samenwerken, biedt 
Technosoft de taalmodule aan.

Houte crosontwerp



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

Raamwerken proeflicentie
Wanneer u meer wilt weten over het werken met Raamwerken, 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. 

Over Technosoft

Service & Support

Service
Wanneer u een serviceovereenkomst heeft 
voor Raamwerken, profiteert u van het 
onderhoud 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-
ondersteuning bij het gebruik van 
Raamwerken. U kunt via ons online 
helpdesksysteem tickets aanmaken 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. Onze helpdesk-
medewerkers ondersteunen u graag bij het 
gebruik van Raamwerken.

Dankzij Technosoft toetsen wij al decennia lang op een efficiënte manier onze ontwerpen. 
Wij doen dit in verschillende branches. De software van Technosoft geeft ons de 

mogelijkheid constructies snel en duidelijk te toetsen en te documenteren.“ ”- Klanten over Technosoft -
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