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1. Belangrijkste verschillen versie 1735 met vorige versies 

1.1   Algemeen 

In versie 1735 is vooral het installeren van het programma grondig aangepakt. Vorige versies 
hadden toenemende problemen met het installeren op nieuwere versies van Windows 10. 
Versie 1735 is nu vanwege de installatieperikelen met vorige versies de officiële versie bij 
download. Oudere versies zijn eventueel nog te downloaden op de nieuwsafdeling van de 
website. 

Daarnaast zijn enkele nieuwe mogelijkheden gemaakt en kleine foutjes hersteld. 

De nieuwe installatiemodule heeft de rest van het programma flink gewijzigd, waardoor er 
mogelijk nieuwe fouten zijn ontstaan. Wanneer u nu naar tevredenheid werkt met Albupad, 
en de nieuwe mogelijkheden niet nodig heeft, kunt u wellicht enige tijd wachten met het 
installeren van 1735 totdat er voldoende getest is. 

Versie 1735 kan gewoon over een vorige versie heen worden geïnstalleerd. 

1.2   Veranderingen installatie: 

- Nieuwe installatiehandleiding die ook uitgebreid de programma-omgeving van Albupad 

beschrijft. Deze handleiding is eveneens te starten via Help. 

- Programma wordt nu correct geïnstalleerd wanneer de gebruiker geen administrator 

rechten heeft. 

- Het is nu mogelijk om voor verschillende gebruikersaccounts aparte programma-

omgevingen te maken. 

- De mogelijkheid om het programma vanuit het installatieprogramma te starten is 

vervallen. Dit voorkomt het oude probleem dat na installatie een aantal zaken niet werken 

in bepaalde gevallen. 

- De hulpbestanden met teksten hebben nu een versiecode zodat bij opstarten 

gecontroleerd kan worden of de gebruiker met de juiste hulpbestanden werkt. Deze 

controle staat standaard aan en is uit te zetten bij geavanceerde opties om het opstarten 

iets te versnellen in een stabiele omgeving. 

- Het programma heeft nu een datumcode zodat voor een beperkt gewijzigde nieuwe 

versie geen versiewijziging nodig is en er sneller een passend installatiebestand kan 

worden gemaakt. 

- Taalkeuze mogelijkheid bij geavanceerde opties. Zie installatiehandleiding voor details. 

- Buttons bij instellingen om snelkoppelingen voor het programma te maken. 
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1.3  Veranderingen programma: 

- Verbeterde controle van items die te ver over de rand gaan. Er is nu een instelbare 

verboden zone waarin een item niet in zijn geheel mag verdwijnen. Het item blijft dus 

altijd een klein stukje zichtbaar. 

- Verbeterde actie bij situaties waarop een item zover is geplaatst dat om een nieuwe 

pagina wordt gevraagd. Het item wordt dan ook niet meer bruut naar de bovenkant van 

de pagina gestuurd maar blijft op zijn plek staan. 

- De laatste confirmatievraag of een bestand moet worden afgesloten heeft nu ook 3 

buttons, net als de confirmatievraag over het sluiten van het programma daar vlak voor. 

- Presets. 3 presets om snel een item met eerder vastgelegde eigenschappen te maken. 

De preset eigenschappen staan in het ini bestand. Ze worden ook in de pagina 

opgeslagen en kunnen daar optioneel ook uit worden gehaald, zie item instellingen. 

- Reset. Reset heeft als functie de eigenschappen van een te ver opgetuigd item snel naar 

de basis terug te brengen. Daaraan toegevoegd is de Alt functie waarmee de 

eigenschappen van het item naar een minimaal standaard format wordt gereset. Met Ctrl 

kan dat standaardformaat worden ingesteld.  

- Verwijdering pagina ongedaan maken. Dit is een mogelijkheid die los staat van undo en 
redo. Hiermee kan wordt een tijdens de sessie verwijderde pagina worden teruggehaald. 

- Gerepareerd: getoonde mappen bij voortgang van back-up en restore 

- Gerepareerd: back-up waarschuwing als op cancel wordt geklikt 

- Bestandgeschiedenis heeft nu een … aan het eind waarmee direct naar de datamap 

wordt gegaan 

- De tekst van het actieve item kan geopend worden door simpelweg iets te gaan typen. 

Dit is een optie bij instellingen > items 

- Diverse fouten hersteld. 

 

Met veel dank aan de personen die suggesties en wijzigingen hebben voorgesteld en fouten 
hebben ontdekt. 
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