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Licientieovereenkomst 
DOOR DIT SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DE VOLGENDE 
VOORWAARDEN.  

Fluke Corporation (hierna 'Fluke' genoemd ) verleent u een niet-exclusief recht op het gebruik van Fluke DMS (hierna 
'Product' genoemd) op één pc of werkstation (knooppunt), of op meerdere knooppunten in het geval u een licentie voor 
meervoudig gebruik hebt aangeschaft bij Fluke en het aantal knooppunten niet hoger is dan het aantal licenties waarvoor u 
hebt betaald. Deze licentieverlening bevat geen recht tot het kopiëren, wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen, overdragen of 
distribueren van het Product of een deel daarvan. U mag geen reverse-engineering toepassen op het Product en u mag dit 
niet decompileren of uit elkaar halen.  

Fluke garandeert dat het Product voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van aanvaarding van de licentie naar 
behoren zal werken in de beoogde omgeving en in overeenstemming met de meegeleverde schriftelijke materialen. Fluke 
garandeert niet dat er geen downloadfouten zullen optreden, dat het Product foutvrij is of dat het Product zonder onderbreking 
werkt. 

FLUKE WIJST ALLE ANDERE GARANTIES OP DE SOFTWARE EN DE MEEGELEVERDE SCHRIFTELIJKE MATERIALEN 
VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE GARANTIES, EN NIET BEPERKT TOT 
STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Fluke is 
onder geen beding aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot indirecte schade, 
gevolgschade of incidentele schade, schade voor verlies van zakelijke winsten, onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van 
bedrijfsinformatie of andere monetair verlies) als gevolg van het gebruik dit Product of het onvermogen om dit Product te 
gebruiken, zelfs als Fluke op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
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Veiligheidsinformatie 
W Let op 

Volg alle gebruiksaanwijzingen op. 

De gebruiksaanwijzingen bevatten informatie en 
opmerkingen die nodig zijn voor een correcte 
werking en gebruik van de software. Lees de 
gebruiksaanwijzingen aandachtig door en volg alle 
punten op bij installatie en gebruik. 

Deze gebruiksaanwijzingen bevatten beschrijvingen van de 
modules INST en PAT. Bij installatie van afzonderlijke modules 
zijn niet alle functies of gedeelten beschikbaar: 

• E-Check™ is een beschermde term van 
Landesinnungsverband Bayern. 

• Adobe Acrobat® is een gedeponeerd handelsmerk van 
Adobe Systems Incorporated. 

• Access® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft 
Corporation. 

• .NET Framework® is een gedeponeerd handelsmerk van 
Microsoft® Corporation. 

• Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft 
Corporation. 

• Pentium® is een gedeponeerd handelsmerk van International 
Business Machines Inc. 

• LPC driver is eigendom van NXP Semicoductors USA Inc. 
• ImageMagick® is eigendom van ImageMagick Studio LLC. 
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Systeemvereisten 
Processor Pentium® 4 of hoger met ondersteuning 

voor alle gangbare besturingssystemen 

Besturingssysteem  Microsoft Windows® 7, Windows® 8, 
Windows® 8.1 en Windows® 10 

Geheugen 256 MB RAM 

Geheugen op vaste  
schijf 400 MB 

Monitor Super VGA (800 x 600). 

Optisch station cd-rom 

Invoerapparaat muis of compatibel apparaat  

Aansluitingen RS-232 voor gegevensoverdracht  
USB via optionele adapterkabel, (USB - 
RS-232) 

Opmerkingen 
De fabrikant garandeert dat de software werkt volgens 
de aanwijzingen in het meegeleverde drukwerk. Met de 
huidige stand van de techniek en de snelle nieuwe 
ontwikkelingen van besturingssystemen, kan niet 
worden gegarandeerd dat de software op alle systemen 
zal werken. Fluke is onder geen beding aansprakelijk 
jegens gebruikers voor eventuele speciale schade, 
mogelijke schade of gevolgschade die op enige wijze is 
toe te schrijven aan het gebruik van de software. 

Virussen: Met de huidige stand van de techniek kan niet 
voor 100 % worden gegarandeerd dat het 
meegeleverde gegevensmedium vrij is van virussen. 
Ondanks een zorgvuldige virustest met de nieuwste 
antivirusprogramma's, kunnen we niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van 
virussen. 
Onder bepaalde nadelige omstandigheden kunnen 
gegevens in elk elektronisch geheugen verloren gaan of 
gewijzigd raken. Fluke is niet aansprakelijk voor 
financiële schade of andere schade als gevolg van 
gegevensverlies, onjuiste verwerking of vanwege 
andere redenen. 
Gegevensback-up: Het is van essentieel belang dat u 
regelmatig een back-up van uw gegevens maakt. Bij 
een storing van het computersysteem (bijvoorbeeld een 
defect aan de harde schijf of een andere hardwarefout) 
kunnen er gegevens verloren gaan of beschadigd 
raken. Zie de opmerkingen over een gegevensback-up 
op pagina 5. 

Registratie 
U kunt alleen profiteren van actuele informatie en updates 
wanneer u de registratiekaart naar ons opstuurt. Vul de 
gefrankeerde registratiekaart volledig in en stuur deze naar ons 
op nadat u de software hebt geïnstalleerd. 

Registreer dit product op http://register.fluke.com. 
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Contact opnemen met Fluke 
Neem contact op met Fluke via een van onderstaande 
telefoonnummers: 

• Technische ondersteuning VS: 1-800-44-FLUKE  
(1-800-443-5853) 

• Kalibratie/reparatie VS: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 

• Verenigd Koninkrijk: +44 1603 256600 

• Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland: +49 (0)69 / 2 22 22-0210 

• Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• Europa: +31 402-675-200 

• Japan: +81-3-6714-3144 

• Singapore: +65-6799-5566 

• Brazilië:  +55-11-3530-8901 

• Vanuit andere landen: +1-425-446-5500 

U kunt ook de website van Fluke bezoeken op www.fluke.com. 

Ga om de laatste aanvullingen van de handleiding te bekijken, af 
te drukken of te downloaden naar 
http://www.fluke.com/fluke/nlnl/support/manuals. 

Hotline 
Bij de technische hotline kunt u terecht met vragen over of 
problemen met onze producten. Voor vragen over software moet 
u de productnaam en het serienummer van de software 
verstrekken. Voor de contactgegevens van de technische hotline 
gaat u naar: 

? (Help) | Info 

Inleiding 
Alle schermafbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend 
bedoeld ter referentie. Zij kunnen enigszins afwijken van de 
nieuwste softwareversie. 

De in de software getoonde modellen kunnen afhankelijk van de 
taal en instellingen verschillen. 

Module PAT 
Software voor het beheren en registreren van machinetests en 
apparatuurtests, overeenkomstig de gedragscode (evenals EN 
60204-1, DIN VDE 0701-0702, 0751). 

Module INST 
Software voor het beheren en registreren van tests van 
elektrische installaties, overeenkomstig de 17e editie van EN 
60364-6, DIN VDE 0100/0105. 

Inhoud van de set 
• Software Fluke DMS op een gegevensmedium (bijvoorbeeld 

een dvd) 

• Beknopte handleiding 

• Gebruiksaanwijzingen in een PDF-bestand op het 
gegevensmedium 

• IR-USB-aansluitkabel voor gebruik met 0100/INST 

• USB-kabel voor gebruik met 0702/PAT 

Voor Fluke DMS-updates worden geen kabels meegeleverd. 
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De software installeren 
Tijdens het installeren van de software, worden de benodigde 
bestanden naar de harde schijf gekopieerd. 

Daarnaast worden de submappen DATA en BACKUP gemaakt in 
de opgegeven installatiemap. Database FDMSPRO1x.MDB 
FDMS1x.MDB staat in submap DATA. De transmissieprotocollen 
staan ook in de map DATA. Gebruik Instellingen I Directory's 
om de map DATA in te stellen. Als u deze map niet opgeeft, 
wordt de submap DATA van de toepassing gebruikt. 
Gegevensback-ups worden geplaatst in de submap BACKUP. 
Alle back-ups van de transmissieprotocollen en de back-up van 
de database worden in deze map geplaatst. Als u geen map 
opgeeft, gebruikt de toepassing de submap BACKUP. 

W Let op 
Voordat u Fluke DMS installeert, moet u Windows 
opnieuw starten of alle actieve programma's sluiten 
(ook programma's die op de achtergrond actief zijn, 
zoals virusscanners). 

De module Access Run Time 2010 moet op de computer 
geïnstalleerd zijn. 

Opmerking 
Gebruik Access 2013 Run Time niet. De functionaliteit 
van Access 2013 Run Time is beperkt in vergelijking 
met eerdere versies (databasereplicatie wordt niet 
ondersteund). 

.NET Framework 2.0 moet op de computer geïnstalleerd zijn. 
Onder Windows 8 of 8.1 moet .NET Framework 3.5 op de 
computer geïnstalleerd zijn. Ga voor de installatie-instructies 
naar: 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ 
hh506443%28v=vs.110%29.aspx 

Voor het installeren van DMS hebt u beheerdersrechten nodig. 
Als u wilt dat <gebruikersnaam> die geen beheerder is, DMS kan 
uitvoeren, wijzigt u de standaardinstallatiedirectory van: 

C:\Fluke\Fluke DMS 1.x 

in: 

C:\Document and Settings\<username>\<Fluke >\  
<DMSproductName> 

Voer de volgende stappen uit voor de installatie: 

1. Plaats het gegevensmedium (bijvoorbeeld een dvd) in het 
juiste station van uw computer. 

Na het plaatsen van de dvd start het programma 
SETUP.EXE automatisch.  

Als het programma niet automatisch start, start u Windows 
Verkenner en selecteert u het dvd-station. Selecteer in 
Verkenner het bestand SETUP.EXE. Dubbelklik hierop om 
de installatie te starten.  

U kunt de installatie desgewenst ook starten vanuit het menu 
Start. Selecteer hiertoe Uitvoeren en voer vervolgens het 
pad van het bestand in (bijvoorbeeld D:\SETUP.EXE). Het 
programma SETUP installeert Fluke DMS op uw harde 
schijf. 
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2. Selecteer in het installatiedialoogvenster de gewenste 
installatietaal (Engels, Duits, Frans of Nederlands). 

Als u ervoor kiest Access 2010 Run Time 32 bit te 
installeren, wordt de overeenkomende taalversie 
geïnstalleerd en worden de snelmenu's en foutmeldingen in 
deze taal weergegeven. 

Als u ervoor kiest Access 2010 Run Time 32 bit te 
installeren, klikt u op Sluiten wanneer het installeren is 
voltooid. Afhankelijk van het besturingssysteem wordt u 
mogelijk gevraagd de computer opnieuw op te starten nadat 
de installatie is voltooid. 

Als Access 2010 64 bit reeds op uw pc is geïnstalleerd, 
wordt MS Access 2002 geïnstalleerd (indien niet reeds 
geïnstalleerd). 

3. Afhankelijk van het besturingssysteem. Net Framework 
wordt geïnstalleerd; volg de instructies op het scherm. 

4. LPC driver wordt op uw pc geïnstalleerd (indien niet reeds 
geïnstalleerd). Volg de instructies op het scherm. 

Software verwijderen 
U kunt Fluke DMS verwijderen door in Windows Instellingen | 
Configuratiescherm | Programma's installeren of verwijderen 
te kiezen. Neem bij twijfel contact op met de systeembeheerder. 

Opmerking 
Tijdens het verwijderen van de software worden het 
bestand Init.MDB en de twee subdirectory's DATA en 
BACKUP (inclusief de inhoud) niet verwijderd uit de 
hoofdmap waarin Fluke DMS was geïnstalleerd. 

Gegevensback-up 
Het is erg belangrijk dat u regelmatig een back-up maakt van uw 
gegevens. Bij een storing aan het computersysteem 
(bijvoorbeeld een defect aan de harde schijf of een andere 
hardwarefout) kunnen er gegevens verloren gaan of beschadigd 
raken. 

Voor een gegevensback-up kopieert u de volgende bestanden 
naar een extern gegevensmedium (bijvoorbeeld een tapestation, 
cd-rom of netwerkstation) 

1. De DMS-database (FDMSPRO1x.MDB of FDMS1x.MDB) in 
de map DATA 

2. Uw ingelezen meetgegevens in de map BACKUP 

Tijdelijke gegevensback-up 
Voor een tijdelijke gegevensback-up bij het beëindigen van het 
programma, kunt u een back-up van de DMS-database opslaan 
in de submap BACKUP, met de naam FDMSPRO1x_BAK.MDB 
FDMS1x_BAK.MDB.  

Selecteer Ja om een kopie te maken van de database. De 
huidige versie van de database wordt dan opgeslagen als 
...BACKUP \ FDMSPRO1x_BAK.MDB FDMS1x_BAK.MDB. De 
duur van het opslaan is afhankelijk van de computersnelheid en 
de grootte van de database. 

Als uw gegevens worden vernietigd of per abuis worden 
verwijderd wanneer het programma de volgende keer wordt 
opgestart, kunt u met deze kopie de gegevens herstellen. 
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De gegevens herstellen 
1. Voor het herstellen van de gegevens moet u eerst de naam 

van de ongeldige of vernietigde database 
FDMSPRO1x.MDB of FDMS1x.MDBin map DATA wijzigen 
in bijvoorbeeld FDMSPRO1x.XXX. 

2. Kopieer vervolgens het back-upbestand...\ BACKUP 
\FDMSPRO1x_BAK.MDB FDMS1x_BAK.MDB naar de map 
DATA. 

3. Wijzig de naam van het bestand FDMSPRO1x_BAK.MDB 
FDMS1x_BAK.MDB in FDMSPRO1x.MDB of FDMS1x.MDB 
en start het programma opnieuw. 

Het programma starten 
Wanneer u DMS start, controleert het programma of Access op 
uw computer is geïnstalleerd. Als er geen versie van Access is 
geïnstalleerd, verschijnt er een melding dat Access 2010 Run 
Time wordt geïnstalleerd.  
Klik na het installeren op Sluiten. Afhankelijk van het 
besturingssysteem wordt u mogelijk gevraagd de computer 
opnieuw op te starten. DMS werkt alleen met een 32-bits versie 
van Access 

Wanneer u het programma voor de eerste keer start, wordt u 
gevraagd het volgende te doen: 

• Taal instellen (en land) 

• Interface instellen 

• Bedrijf instellen (naam/logo) 

In dit geval verschijnen er na elkaar vensters om dit te doen. 
Geef de gewenste instellingen op. Alle instellingen voor de taal, 
interface, bedrijfsnaam en het bedrijfslogo kunt u ook later 
wijzigen in het menu Settings (Instellingen). 

Opmerking 
Als u certificaten voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk 
wilt afdrukken, moet in DMS de taal worden ingesteld op 
Engels (Verenigd Koninkrijk). Certificaten zijn 
landspecifiek en kunnen later niet worden omgezet 
vanuit een andere taal. 

U bevindt zich nu in het hoofdvenster van de toepassing. 

Het programma gebruiken: Hoofdmenu 
De menubalk met het hoofdmenu bevindt zich op de bovenste 
rand. Hiermee opent u alle functies van het programma. Het 
hoofdmenu heeft de volgende items 

• Bestand  

• Module 

• Bewerken 

• Weergeven 

• Protocol  

• Instellingen  

• ? 
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Uitleg van de menufuncties 
U selecteert de programmafuncties met knoppen: 

 

DMS-wizard starten (zie ook onder menu 
Help - DMS-wizard) 

 
Gegevens ontvangen van meetinstrument 
(zie ook onder menu Bestand) 

 
Gegevens lezen uit bestand (zie ook 
onder menu Bestand) 

 
Afdrukken (zie ook onder menu Protocol - 
Certificaat afdrukken) 

 
Test zoeken (zie ook onder menu 
Bewerken)  

 
Record toevoegen (zie ook onder menu 
Bewerken) 

 Knippen (zie ook onder menu Bewerken) 

 
Kopiëren (zie ook onder menu Bewerken)  

 
Plakken (zie ook onder menu Bewerken) 

 
Gegevensrecord verwijderen (zie ook 
onder menu Bewerken) 

 
Gegevens inlezen (zie ook onder menu 
Weergeven) 

Gegevensrecords weergeven 
De keuzelijsten waarmee de gegevensrecords voor bestaande 
klanten worden weergegeven, bevinden zich onder de menubalk. 

In elk afzonderlijk venster moet u een item selecteren vanuit een 
lijst met gegevensrecords. Als u bijvoorbeeld de apparaten van 
de locatie Service wilt weergeven, selecteert u achtereenvolgens 
"Sample company" (Voorbeeldbedrijf), "Site B" (Vestiging B) en 
de locatie "Service". 

De weergave van de huidige gegevensrecord bevindt zich onder 
het venster. Als u de weergave wilt wijzigen, hoeft u alleen op het 
gewenste venster te klikken, of selecteert u Vestiging, 
Afdelingen, Apparaat en Test. U kunt de huidige weergave zien 
vanaf de kop boven de gegevensrecords. 

Bij een schermresolutie van meer dan 800x600 kunt u de grootte 
van het scherm wijzigen door de balk te verschuiven. 

De inhoud van de lijst van klanten is afhankelijk van de selectie 
van de optieknop boven de lijst. Als Alles is geselecteerd, 
worden alle klanten die in het systeem aanwezig zijn 
weergegeven. Als INST is geselecteerd, worden alleen klanten 
weergegeven die ten minste één site in de INST-module hebben. 
Als PAT is geselecteerd, worden alleen klanten weergegeven die 
ten minste één site in de PAT-module hebben. 
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Snelmenu  
Afhankelijk van het huidige venster, kunt u een menu met 
aanvullende functies openen door met de rechtermuisknop te 
klikken. Enkele van de beschikbare functies worden hieronder 
weergegeven. 

 
02_menu_nl.eps 

Pop-upmenu in de gegevensrecordvensters van Vestiging, 
Locatie, Apparaat en Test. 

Met de kopieerfuncties kunt u gegevensrecords en teksten 
bewerken via Kopiëren en Plakken. 

De invoer corrigeren 
De software slaat de teksten die in de invoervelden staan op in 
de database. De huidige invoer wordt geaccepteerd in de 
database zodra de cursor uit het huidige invoerveld wordt 
gehaald. 

Als de inhoud van een invoerveld per abuis wordt verwijderd, 
kunt u de laatste wijziging ongedaan maken met de sneltoets 
Ctrl+Z. 

Zoekcriteria 
In de zoekvelden kunt u de jokertekens '*' gebruiken voor 
meerdere willekeurige tekens, en '?' voor één willekeurig teken. 
Deze kunt u gebruiken in, voor of na de tekenreeks die u zoekt 
(bijvoorbeeld *02*). U kunt de term ??? zoeken door "???" in te 
voeren als zoekterm. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle items 
weergegeven. 

Basisinstellingen 
Alleen de basisinstellingen die vereist zijn voor het volgende 
voorbeeld worden hier genoemd. In deze handleiding vindt u de 
toelichting op alle instellingen. 

De taal instellen (en het land) 
Selecteer de taal (en het land) in het menu Instellingen | Taal. 
De taal die u selecteert in dit submenu is van invloed op alle 
teksten die worden weergegeven in menu's, waarschuwingen, 
koppen, bijschriften en foutmeldingen in DMS. Deze taalselectie 
is niet van invloed op de taal van de tekst in Access. Deze is 
namelijk afhankelijk van de taalversie van Access die op uw 
computer is geïnstalleerd. U kunt de gewenste taalversie van 
Access op elk moment installeren vanaf de installatie-dvd (in de 
map AccessRT). Andere berichten en pop-ups worden 
weergegeven in de taalversie van het besturingssysteem. 

Opmerking 
Als u certificaten voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk 
wilt afdrukken, moet in DMS de taal worden ingesteld op 
Engels. Certificaten zijn landspecifiek en kunnen later 
niet worden omgezet vanuit een andere taal. 
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De seriële aansluiting instellen 
Selecteer Instellingen | Seriële aansluiting (Settings | Serial 
interface) en vervolgens de seriële aansluiting die wordt gebruikt 
voor de gegevensoverdracht vanaf het meetinstrument in het 
invoervenster "COM". 
Selecteer bijvoorbeeld COM 1 en klik op OK om te bevestigen. 

Het bedrijfsadres instellen 
1. Selecteer Instellingen | Bedrijf.  
2. Voer in het adresveld het adres van uw bedrijf in. 
3. U kunt eventueel de map en de bestandsnaam van uw 

bedrijfslogo invoeren in het veld Bedrijfslogo. Het Fluke-
logo is standaard ingesteld. Het bedrijfslogo moet een 
bitmap-bestand (*.bmp) zijn. Beide worden weergegeven op 
afgedrukte beknopte testcertificaten. 

4. Klik op OK om te bevestigen. 
U kunt hier eventueel meer informatie invoeren, zoals het 
nummer van de NICEIC-inschrijving, het vestigingsnummer, 
telefoonnummer en faxnummer. 
Het bedrijfslogo wordt op de afdruk weergegeven in een formaat 
van ongeveer 24 x 24 mm. We raden u aan uw bedrijfslogo in dit 
formaat te maken, met een resolutie van 150 tot maximaal 
300 dpi. 

De gegevens van het testinstrument instellen 
Hier kunt u meer instellingen configureren voor het 
meetinstrument dat wordt gebruikt (alleen geldig voor de module 
PAT): 
• Testcode weergeven: voor Fluke 6500, belangrijk voor het 

correct weergeven en afdrukken van de testcode. 
• Apparaatnummer: voor 9032, 9050 en 9092, belangrijk voor 

juist gebruik van het klant- en apparaatnummer 

• Vestigingscode: voor Fluke 6500, belangrijk voor juist 
gebruik van de klant- en vestigingscode 

Certificaatinstellingen 
Hier kunt u de plaats, datum en het handtekeningbestand voor 
de certificaatafdruk bepalen. 

Gebruikersinstellingen 
Hier kunt u gebruikers en rechten instellen. 

Instellingen van testinstrument 
1. Selecteer Weergeven | Testinstrument. 
2. Klik op de knop Nieuw om een nieuw meetinstrument te 

maken. 
3. In het veld "Type" staat het type meetinstrument. Selecteer 

het gewenste type meetinstrument (bijvoorbeeld Fluke 1653 
of Fluke 6500). 

4. Wijzig de gegevens naar wens. Voer de velden "Naam" " 
Kalibratiedatum” en "Opmerking" in. 

5. Klik op OK om te bevestigen. 
De communicatieparameters en het type gegevensoverdracht 
worden ingesteld op basis van de selectie in het veld "Type". 

Een nieuwe technicus invoeren 
1. Selecteer Weergeven | Technicus.  
2. Klik op de knop Nieuw om een nieuwe technicus toe te 

voegen. 
3. Wijzig de gegevens naar wens. Voer de velden " Naam", 

"Positie" en "Opmerking" in. 

4. Voer in het veld "Code technicus" de code van de technicus 
in (bijvoorbeeld het personeelsnummer). Tests worden 
toegewezen aan technici op basis van deze waarde. Zorg 
dat de lengte voldoet aan de instelling van de 
gebruikerscode. 
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5. Klik op OK om te bevestigen. 

Het veld  "Code technicus" is een verplicht veld voor Fluke DMS 
PAT. De code van de technicus moet een ondubbelzinnig, uniek 
nummer zijn, zodat tests automatisch kunnen worden 
toegewezen aan een technicus. 

Het veld  "Code technicus" heeft geen functie in Fluke DMS 
INST. U kunt hier bijvoorbeeld het personeelsnummer invoeren. 

De organisatie weergeven of wijzigen 
Selecteer Weergeven | Organisaties. (Alleen zichtbaar als de 
module INST en de taal "Engels (United Kingdom)" zijn 
geselecteerd). 

Hier kunt u de lijst met organisaties weergeven of wijzigen. Deze 
gegevens worden gebruikt in de vervolgkeuzelijst van het 
certificaat, indien van toepassing. Wanneer u een bedrijf 
selecteert in de vervolgkeuzelijst, worden alle velden in het 
certificaat die bij het bedrijf horen automatisch bijgewerkt. 

Als u een nieuwe organisatie wilt toevoegen aan de lijst, klikt u 
op de knop Nieuw. 

Als u een geselecteerde organisatie wilt verwijderen uit de lijst, 
klikt u op de knop Verwijderen. 

Opmerking 
Het NICEIC-nummer moet zes cijfers hebben en de 
NICEIC-aftakking moet drie cijfers hebben. 

Een gegevensrecord voor een klant maken 
1. Selecteer de gegevensrecords voor de klanten: selecteer 

Weergeven | Klant  of klik op de keuzelijst Klant. 

2. Een nieuwe gegevensrecord maken: selecteer Bewerken | 
Record toevoegen of klik met de rechtermuisknop om het 
pop-upmenu te gebruiken. Het systeem maakt een nieuwe 
gegevensrecord met de naam "xxx". 

3. Wijzig de naam van de klant in "Klant A" en voer vervolgens 
uw gegevens in voor de nieuwe gegevensrecord. 

4. Vul de overige velden naar wens in. 

De velden "Contact", "Bedrijf", "Straat", "Postcode" en "Plaats" 
worden samen met de klantgegevens afgedrukt op het 
testcertificaat. Daarom moet u deze velden invullen. 

De klantcode moet uniek zijn. Er mogen geen dubbele nummers 
voorkomen. Dit veld is verplicht. 

Als er dubbele nummers zijn, ontvangt u hierover een melding na 
de invoer. 

Voorbeeld voor Fluke DMS PAT 
In dit voorbeeld ziet u hoe u gegevensrecords maakt, 
meetgegevens leest vanaf het meetinstrument, de database 
toewijst en certificaten afdrukt. Fluke DMS kan ook alle 
gegevensrecords afzonderlijk maken en de meetgegevens 
toewijzen. Informatie over de klant, vestiging, locatie en het 
apparaat moet u echter handmatig bijwerken. 

Activeer nu de module PAT en gebruik hiertoe het menu Module. 

Een gegevensrecord voor een vestiging maken 
1. Activeer het venster Vestiging: selecteer Weergeven | 

Vestiging of klik op de keuzelijst Vestiging. De eerder 
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gemaakte "Klant A" moet nog worden weergegeven in het 
venster "Klant". 

2. Een nieuwe gegevensrecord maken: selecteer Bewerken | 
Record toevoegen of klik met de rechtermuisknop om het 
pop-upmenu te gebruiken. Er wordt een nieuwe vestiging 
gemaakt voor "Klant A". 

3. Wijzig de naam van de vestiging in "Vestiging 1" en voer 
vervolgens uw gegevens in voor de nieuwe gegevensrecord. 

4. Vul de overige velden naar wens in. 

Adresvelden 1 tot en met 4 worden afgedrukt op het 
testcertificaat als apparaatgegevens. Daarom moet u deze 
velden invullen. 

Een gegevensrecord voor een locatie maken 
1. Activeer het locatievenster: selecteer Weergeven | Locatie  

of klik in de keuzelijst Locatie. De eerder gemaakte 
gegevensrecords voor "Klant A" en "Vestiging 1" moeten nog 
worden weergegeven in de betreffende vensters. 

2. Een nieuwe gegevensrecord maken: selecteer Bewerken | 
Record toevoegen  of klik met de rechtermuisknop om het 
pop-upmenu te gebruiken. Er wordt een nieuwe locatie 
gemaakt voor "Vestiging 1" van "Klant A". 

3. Wijzig de naam van de locatie in "Locatie 1". 
4. Voer in het veld "Opmerking" eventuele opmerkingen in. 
De naam van de locatie moet worden ingevuld omdat deze wordt 
afgedrukt op het testcertificaat als apparaatinformatie. 

Een gegevensrecord voor een apparaat maken 
1. Activeer het apparaatvenster: selecteer Weergeven | 

Apparaat of klik op de keuzelijst Te testen apparaten. De 
eerder gemaakte gegevensrecords voor "Klant A", "Vestiging 
1" en "Locatie 1" moeten nog worden weergegeven in de 
betreffende vensters. 

2. Een nieuwe gegevensrecord maken: selecteer Bewerken | 
Record toevoegen  of klik met de rechtermuisknop om het 
pop-upmenu te gebruiken. Er wordt een nieuw te testen 
apparaat gemaakt voor "Locatie 1", "Vestiging 1", "Klant A". 

3. Wijzig het apparaatnummer in "123". 
4. Wijzig de naam in "Boormachine". 
5. Wijzig "Testinterval" en "Interval tussentijdse test" niet. Deze 

zijn ingesteld op 12 maanden en horen bij het geselecteerde 
type. 

6. De waarde "Volgende test" is ingesteld op de huidige datum 
en "Volgende tussentijdse test" blijft leeg. Laat deze velden 
ongewijzigd. 
In het veld Testcode staat de testcode van het type. 

7. Voer in het veld " Opmerkingen" eventuele opmerkingen in. 
8. Vul eventueel de velden Serienr., Fabrikant, 

Typebeschrijving, Apparaattype, Bouwjaar, Stroom, 
Spanning en Vermogen in. 

Voor automatische toewijzing moet het apparaatnummer van een 
klant uniek zijn. Nummers mogen niet meerdere malen 
voorkomen. Dit is een verplicht veld. 
Als er dubbele nummers voorkomen bij een klant, wordt hierover 
een melding weergegeven. 
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De velden "Appliance number" (Apparaatnummer), "Description" 
(Beschrijving), Type, "Serial No." (Serienr.), "Manufacturer" 
(Fabrikant), "Test code" (Testcode), "Remark" (Opmerking), "Type 
description" (Typeaanduiding), "Device type" (Apparaattype), "Year 
of manufacture" (Bouwjaar), "Current" (Stroom), "Voltage" 
(Spanning) en "Power" (Vermogen) worden afgedrukt op de 
testcertificaten. 

Tests uitvoeren 
U moet de apparaten met een verstreken testdatum eerst 
weergeven in een lijst en selecteren. Vervolgens drukt u de lijst af. 
U moet de tests uitvoeren en de meetwaarden overdragen naar 
de Fluke DMS-database. Vervolgens drukt u de testcertificaten af. 

Het testinstrument voorbereiden 
Wis het meetgeheugen van het meetinstrument. 

Een lijst maken met apparaten waarvan de 
testdatum is verstreken 
1. Selecteer in Fluke DMS de klant, vestiging en locatie 

(Voorbeeldbedrijf, Vestiging A, Inkoop), zoals op de 
volgende afbeelding. 

 
03_location_nl.eps 

Locatievenster 

2. Selecteer Protocol | Apparaten met verstreken testdatum 
(Reports | Due appliances) en ga van de apparatenlijst naar 
de locatielijst. 

3. Markeer het veld "Huidige locatie". Nu worden er alleen 
apparaten met een verstreken testdatum uit de momenteel 
geselecteerde locatie gezocht. 

4. Klik op Doorgaan om te bevestigen. De lijst met apparaten 
met een verstreken testdatum wordt weergegeven voor 
"Voorbeeldbedrijf", "Vestiging A" en "Inkoop". 

Opmerking 
Als het testinstrument de selectie kan overdragen, wordt 
de melding Selectie overdragen naar testinstrument 
weergegeven. Gebruik een kabel of USB om de 
gegevens over te dragen. Kijk voor meer informatie op 
uw testinstrument. 

5. Rapport afdrukken 
-  Selecteer Afdrukken met streepjescode. 
- Als u de lijst met de apparaten met een verstreken 

testdatum wilt afdrukken, klikt u op Rapport 
afdrukken…. De hele lijst met apparaten met een 
verstreken testdatum wordt afgedrukt. 

De meetwaarden overdragen naar Fluke DMS 
Na het uitvoeren van de tests, worden de meetwaarden 
overgedragen van het meetinstrument naar de computer. 

Voor dit voorbeeld kunt u desgewenst de meetresultaten van de 
tests direct laden uit een bestand zonder dat u de metingen hoeft 
uit te voeren. 

Hiertoe selecteert u Bestand | Gegevens lezen uit bestand 
(File | Read data from file) en laadt u de meetgegevens uit het 
bestand DEMO_1.ESCAP. 

1. Selecteer Bestand | Gegevens ontvangen van 
testinstrument. 
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2. Selecteer de tester in de vervolgkeuzelijst Type. 

3. Klik op Doorgaan. 

4. Start de gegevensoverdracht op het meetinstrument. U kunt 
de overdracht van de afzonderlijke meetwaarden volgen. 

5. Wacht tot alle gegevens zijn overgedragen. Na het voltooien 
van de overdracht, wordt het venster gesloten. 

De ingelezen gegevens bewerken 
Tijdens de overdracht worden alle ingelezen meetwaarden ook 
opgeslagen in een back-upbestand (met bestandsextensie 
*.ESCAP), in de submap BACKUP. Na de gegevensoverdracht 
wordt er een lijst met de ingelezen meetwaarden weergegeven. 

 
04_nl.png 

Venster met ingelezen gegevens 

De gegevens worden overgenomen in de database, op de 
manier waarop deze in het venster "Ingelezen gegevens" staan. 
Als er bijvoorbeeld nog geen technicuscode, klantcode of 
meetinstrument beschikbaar is, wordt de ontbrekende 
gegevensrecord automatisch gemaakt en is deze lichtgroen 
gemarkeerd. In dit geval worden ontbrekende apparaten 
gemaakt met het apparaattype "Basistype". Het type van het 
gemaakte apparaat kan later worden gewijzigd. De laatste test 
kan ook worden aangepast aan het gewijzigde apparaattype. 

De gegevens in deze lijst kunnen gedeeltelijk worden 
gecorrigeerd en aangevuld. De bewerkingsopties zijn: 

• Tests verwijderen 

• Testnummer invoeren/wijzigen 

• Testdatum wijzigen 

• Serienummer van een meetinstrument wijzigen/toewijzen 

• Klantcode wijzigen/toewijzen 

• Vestiging wijzigen/toewijzen 

• Locatie wijzigen/toewijzen 

• Apparaatnummer wijzigen/toewijzen 

• Code van technicus wijzigen/toewijzen 

• Opmerkingen over de test invoeren/wijzigen 

• Nieuwe apparaten maken 

• Beschrijving van het apparaat invoeren/wijzigen 

Testcode of apparaattype voor het apparaat invoeren/wijzigen 

Als u een veld wilt wijzigen, klikt u op het betreffende veld en 
selecteert u de gewenste invoer uit de lijst. 

Klik in het voorbeeld op een veld Klantcode met de invoer 0. Klik 
op  om een lijst met alle beschikbare klantcodes te openen. 

Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op de knop 
Gegevens overnemen.... De ingelezen gegevens worden 
vervolgens geaccepteerd in de Fluke DMS-database. 

Als er tijdens deze bewerking technici, meetinstrumenten, 
klanten, vestigingen, locaties of apparaten ontbreken, worden 
deze gemaakt. 
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Als een vestiging of locatie niet is opgegeven, wordt de vestiging 
of locatie gemaakt voor de bijbehorende klant en krijgt deze de 
naam "???". 

Automatisch tests maken 
Na het lezen van de gegevens worden de gegevens automatisch 
overgezonden naar de database en worden ze in het veld "Test" 
onder het desbetreffende apparaatnummer weergegeven. De 
afzonderlijke teststappen zijn automatisch gemarkeerd als 
"Goedgekeurd" of "Failed" (Fout). Het veld "Goedgekeurd" naast 
de testdatum wordt automatisch gemarkeerd als alle teststappen 
met goed gevolg zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt de datum van 
de volgende test automatisch berekend. 

Indien nodig, kunnen voor elke test het ordernummer en de 
reden voor de test worden vermeld. 

Als u een afbeelding van het geteste apparaat wilt toevoegen, 
klikt u voor elke afzonderlijke test op Afbeelding 
toevoegen/wijzigen. 

Testrapporten afdrukken 
Vervolgens drukt u de testrapporten af. In Fluke DMS kunt u alle 
volledige of beknopte testcertificaten afdrukken. 

Beknopt testcertificaat afdrukken 
1. Zorg dat de gegevensrecord voor de test van 01-01-2009 

van apparaatnummer 1201 wordt weergegeven. 

 
05_nl.eps 

2. Selecteer Protocol | Testcertificaat afdrukken. 

3. Selecteer stroomtest. Alleen de geselecteerde test wordt 
afgedrukt.  

4. Klik op Doorgaan. De lijst met testrapporten verschijnt. 
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5. Klik op Rapport afdrukken om een beknopt certificaat af te 
drukken voor de weergegeven apparaten. 

Als u de afzonderlijke rapporten wilt weergeven, klikt u op de 
knop Rapport weergeven. 

 
06_cert_nl.eps 

Voorbeeldafdruk van certificaat voor apparaattest 

Een testrapport met teststappen afdrukken 
1. Zorg dat de gegevensrecord voor de test van 01-01-2009 

van apparaatnummer 1201 wordt weergegeven. 

2. Selecteer Protocol | Testcertificaat afdrukken. 

3. Selecteer stroomtest. Alleen de geselecteerde test wordt 
afgedrukt. 

4. Selecteer bij "Uitvoer" de optie Gedetailleerd. 

5. Klik op Doorgaan. De lijst met testrapporten verschijnt. 

6. Klik op Rapport afdrukken om een beknopt certificaat af te 
drukken voor de weergegeven apparaten. De afdruk wordt 
weergegeven. 

Voorbeeld voor Fluke DMS INST 
In dit voorbeeld ziet u hoe u gegevensrecords maakt, 
meetgegevens leest vanaf het meetinstrument, de database 
toewijst en certificaten afdrukt. Fluke DMS kan ook 
gegevensrecords afzonderlijk maken en de meetgegevens 
toewijzen. Informatie over de klant, vestiging, certificaat/test, 
verdeler en het stroomcircuit moeten handmatig worden 
bijgewerkt. 

Activeer nu de module INST en gebruik hiertoe het menu 
Module. 
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Fluke DMS-wizard 
Gebruik de wizard van Fluke DMS voor hulp bij het downloaden 
van gegevens, het toewijzen van meetgegevens en het 
afdrukken van certificaten. 

Tijdens gegevensinvoer kunt u de gegevensstructuur voor de 
toewijzing van meetgegevens instellen. Fluke raadt aan dat u de 
klant en vestiging maakt voordat u de wizard start. 

Een gegevensrecord voor een klant maken 
1. Selecteer de gegevensrecords voor de klant: selecteer hedt 

menu Weergeven | Klant  of klik op de keuzelijst Klant. 

2. Een nieuwe gegevensrecord maken: selecteer Bewerken | 
Record toevoegen of klik met de rechtermuisknop om het 
pop-upmenu te gebruiken. Er wordt een nieuwe 
gegevensrecord met de naam "xxx" gemaakt. 

3. Wijzig de naam van de klant in "Klant A" en voer vervolgens 
uw gegevens in voor de nieuwe gegevensrecord. 

4. Vul de overige velden naar wens in. 

De velden "Contact", " Bedrijf", " Straat", "Postcode" en “Plaats" 
worden samen met de klantgegevens afgedrukt op het 
testrapport. Daarom moet u deze velden invullen. De klantcode 
moet uniek zijn. Er mogen geen dubbele nummers voorkomen. 
Dit is een verplicht veld. Als een nummer tweemaal voorkomt, 
wordt tijdens gegevensinvoer een melding weergegeven. 

Een gegevensrecord voor een vestiging maken 
U kunt voor vestigingen verschillende sjablonen maken met de 
bijbehorende structuur van verdelers en stroomcircuits 
(bijvoorbeeld stroomverdeling voor een eengezinswoning, 
appartementengebouw, gebouw). U kunt deze kopiëren en 
desgewenst wijzigen. 

1. Selecteer Weergeven | Vestiging of klik op de keuzelijst 
Vestiging om het vestigingsvenster te openen. De eerder 
gemaakte "Klant A" moet nog worden weergegeven in het 
venster "Klant”. 

2. Selecteer Bewerken | Record toevoegen of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken voor het 
toevoegen van de record. Het systeem maakt een nieuwe 
vestiging voor "Klant A". 

3. Wijzig de naam van de vestiging in "Vestiging 1" en voer de 
gegevens in voor de nieuwe record. 

4. Vul de overige velden naar wens in. 

De vestigingscode wordt automatisch toegekend wanneer deze 
wordt gemaakt. Laat deze code ongewijzigd. U kunt deze 
desgewenst wijzigen. De vestigingscode wordt niet gebruikt in 
Fluke 1653. 

Gegevens downloaden via de wizard 
Start de wizard met de knop Wizard of via het menu Help - 
DMS-wizard. 

1. Klik op GEGEVENS DOWNLOADEN (knop aan bovenzijde) 
om gegevens van een meetinstrument te ontvangen en toe 
te wijzen aan een certificaat 

2. Selecteer het type meetinstrument en de seriële aansluiting. 
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3. Klik op Doorgaan. De gegevenscommunicatie wordt 
weergegeven. 

Na de gegevensoverdracht verschijnt het venster "De 
meetwaarde toewijzen aan". 

U kunt nu de toewijzing van de meetgegevens aan de 
bestaande gegevensrecords (voor klant en vestiging) 
selecteren of u kunt nieuwe gegevensrecords maken. U hebt 
de volgende mogelijkheden: 

1. Als u later een nieuwe klant en een nieuwe vestiging wilt 
maken, klikt u op Doorgaan. 

2. Selecteer een klant om gegevens toe te wijzen aan een 
bestaande klant en selecteer een vestiging om 
gegevens toe te wijzen aan een bestaande vestiging 
(bijvoorbeeld klant A, vestiging 1). Aanbevolen versie. 

Selecteer nu een certificaat/test of maak een NIEUW 
certificaat met de knop "Nieuw" op de regel "Test". 

3. Als u een nieuwe klant of vestiging wilt maken, of als u 
onmiddellijk een nieuw certificaat wilt maken, klikt u 
naast het selectieveld op de knop "Nieuw". 

Opmerking 
Op de achtergrond wordt in het hoofdvenster een 
nieuwe gegevensrecord met de naam "xxx" gemaakt. 
Als u deze gegevensrecord wilt wijzigen, selecteert u 
het hoofdvenster en voert u de gewenste gegevens in. 
Hierna gaat u terug naar het venster "Assign the 
measurement… (De meetwaarde toewijzen…). 

4. Klik op Volgende. Het venster Ingelezen gegevens 
verschijnt. 

Testresultaten bewerken 
Als u aanvullende informatie wilt invoeren over de resultaten van 
de doorgangstest en isolatietest, klikt u op Resultaten bewerken 
om een bewerkingsvenster te openen. Hier kunt u specifieke 
informatie over elk testresultaat invoeren, bijvoorbeeld 
isolatiemeting bij fase - fase (PP), fase - nul (PN), fase - aarde 
(PE), nul - aarde (NE). 

Opmerking 
Het kan nodig zijn om op de beschikbare vakken te 
klikken om de schermgegevens weer te geven. 

Klik hierna op Gegevens verwerken om de overgedragen 
gegevens toe te wijzen aan de DMS-database. De meetwaarden 
worden nu toegewezen aan Klant A en Vestiging A. Er worden 
automatisch nieuwe gegevensrecords gemaakt voor 
tests/certificaten, verdelers en stroomcircuits (groen 
gemarkeerd). 

Certificaat afdrukken via wizard 
Start de wizard met de knop Wizard of via het menu Help - 
DMS-wizard. 
1. Klik op CERTIFICAAT AFDRUKKEN (knop aan onderzijde) 

om certificaten af te drukken en hiervan een voorbeeld weer 
te geven. 

2. Selecteer de klant, vestiging en test (bijvoorbeeld Klant A, 
Vestiging 1 en test 01-01-2009). 

3. Klik op Doorgaan. 
4. Selecteer het paginabereik waarvan u een rapport wilt 

maken. 
5. Als u een afdrukvoorbeeld wilt weergeven, selecteert u 

Voorbeeld weergeven en klikt u op Start. 
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Opmerking 
De afdruk is "printervriendelijk". Alleen de informatievelden 
worden ingevuld in de vooraf bedrukte formulieren. 

6. Als u certificaten wilt afdrukken, selecteert u Afdrukken en 
vervolgens Start. 

Gegevens handmatig instellen en 
meetgegevens downloaden en toewijzen 
Een gegevensrecord voor een certificaat maken 
1. Selecteer Weergeven | Certificaat of klik op de keuzelijst 

Certificaat/test om het venster met certificaat- of 
testgegevens te openen. De eerder gemaakte 
gegevensrecords voor "Klant A" en "Vestiging 1" moeten nog 
worden weergegeven in de betreffende vensters. 

2. Selecteer Bewerken | Record toevoegen of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken voor het 
toevoegen van een nieuwe record. Er wordt een 
selectievenster voor IET- en NICEIC-certificaten 
weergegeven. 

3. Als de taal "Engels (Verenigd Koninkrijk)" is, wordt er een 
selectievenster voor IET*- en NICEIC*-certificaten 
weergegeven. Selecteer het gewenste certificaat en klik op 
OK om te bevestigen (bijvoorbeeld NICEIC- Electrical 
Installation* (NICEIC- Elektrische installatie*)).  
Anders wordt een naam met "Testdatum", “Reden van test” 
en "testrapport nr." gemaakt (bijv. xx.xx.xxxx Initial Test 
xxxxxxxx). 

Opmerking 
Alle markeervelden en teksten die u invoert op de 
geselecteerde pagina's van de certificaten op het 
scherm, worden afgedrukt op de bijbehorende pagina's 
van het geselecteerde certificaat. 

Het systeem maakt een nieuw certificaat voor "Vestiging 1" voor 
"Klant A". 

Opmerking 
Alle markeervelden en teksten die u invoert op de 
geselecteerde pagina's van de certificaten op het 
scherm, worden afgedrukt op de bijbehorende pagina's 
van het geselecteerde certificaat. 

In het venster voor het selecteren van certificaten kunt u vier 
typen IET-certificaten en vijf typen NICEIC-certificaten 
selecteren. Als de taal Engels (Verenigd Koninkrijk) is, worden 
alleen NICEIC-certificaten weergegeven. 

Een gegevensrecord voor een verdeler maken 
Gebruik dit voorbeeld voor het handmatig maken van verdelers 
en stroomcircuits. 

U kunt de structuur van een vestiging invoeren voordat u een test 
uitvoert. U kunt verdelers en stroomcircuits handmatig invoeren. 
U kunt een lijst met stroomcircuits afdrukken, waarmee de 
technicus de code van de verdeler en het stroomcircuit kan 
invullen tijdens het opslaan van de meetwaarden. 

1. U kunt voor vestigingen verschillende sjablonen maken met 
de bijbehorende structuur van verdelers en stroomcircuits 
(bijvoorbeeld stroomverdeling voor een eengezinswoning, 
appartementengebouw, gebouw). U kunt deze kopiëren en 
desgewenst wijzigen. 

2. Selecteer Weergeven | Verdeler of klik op de keuzelijst 
Verdeler om het verdelervenster te openen. De eerder 
gemaakte gegevensrecords voor "Klant A", "Vestiging 1" en 
"NICEIC - Elektrische installatie" moeten nog worden 
weergegeven in de betreffende vensters. 

3. Selecteer Bewerken | Record toevoegen  of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken voor het 
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toevoegen van een nieuwe record. Er wordt een nieuwe 
verdeler gemaakt met de naam "xxx", voor "NICEIC - 
Elektrische installatie" in "Vestiging 1" bij "Klant A". 

Opmerking 
De NICEIC-elektrische installatie is alleen beschikbaar 
bij de taalkeuze "English (United Kingdom)" (Engels 
(Verenigd Koninkrijk)). 
De verdelercode wordt automatisch toegekend wanneer 
deze wordt gemaakt. Laat deze code ongewijzigd. U kunt 
deze desgewenst wijzigen. De code moet een nummer zijn 
tussen 1 en 9999. 
Het doel van de code voor de verdeler is dat meetwaarden 
in het meetinstrument kunnen worden opgeslagen, zodat 
deze bij het lezen automatisch kunnen worden toegewezen 
aan de gekoppelde verdelers en stroomcircuits. De 
verdelercode is het nummer dat is ingevoerd voor de 
verdeler tijdens het opslaan in het meetinstrument, en 
waaronder de meetwaarden worden opgeslagen in het 
meetinstrument. 
In installatietester Fluke 1653 (of 1653 B) wordt het 
gevensrecordveld gebruikt als verdelercode. 

4. Voer "Hoofdverdeler" in als aanduiding voor de verdeler. 
Voor de automatische toewijzing van de meetwaarden aan 
de verdelers en stroomcircuits, moet de verdelercode binnen 
een test uniek zijn en mogen nummers niet meerdere keren 
voorkomen. De verdelercode wordt automatisch toegewezen 
wanneer deze wordt gemaakt. Laat dit veld ongewijzigd. U 
kunt de code desgewenst wijzigen. 
Als er binnen een klant dubbele verdelercodes voorkomen, 
wordt hierover een melding weergegeven. Deze moet u dan 
wijzigen in het verdelervenster. 

Opmerking 
Voor NICEIC-certificaten die bedoeld zijn voor het 
Verenigd Koninkrijk en die betrekking hebben op kleine 
opdrachten, kunnen geen verdelers worden ingesteld. 
(Alleen beschikbaar bij taalkeuze "English (United 
Kingdom)". 

Gegevensrecords voor stroomcircuits maken 
Gebruik dit voorbeeld voor het handmatig maken van verdelers 
en stroomcircuits. 
Kies de stappen afhankelijk van de taalselectie. 
Voor alle andere talen dan Engels (Verenigd Koninkrijk): 
1. Selecteer Weergeven | Circuit of klik op de keuzelijst 

Circuit om het circuitvenster te openen.  
2. Kies Bewerken | Nieuwe record of klik met de 

rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken voor het 
maken van een nieuwe record.  

Voor de automatische toewijzing van de meetwaarden aan 
de verdelers en stroomcircuits, moet de stroomcircuitcode 
binnen een test uniek zijn. Geen dubbele cijfers toewijzen. 
De stroomcircuitcode wordt automatisch toegewezen 
wanneer deze wordt gemaakt. Wijzig dit veld niet. U kunt de 
code desgewenst wijzigen.  
In installatietester Fluke 1653 (of 1653 B) wordt het 
gevenssubsetveld gebruikt als code voor het stroomcircuit. 

Voor taalselectie: Engels (Verenigd Koninkrijk) 
1. Klik op Planning van circuit om naar het venster met de 

circuitplanning te gaan. 
2. Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe record te 

maken.  
Het venster Opties instellen verschijnt. U kunt het aantal 
circuits invoeren dat u wilt maken en u kunt de toewijzing 
van de fase selecteren. Klik op OK om te bevestigen. 
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Er worden drie nieuwe stroomcircuits gemaakt: "0001" tot en 
met "0003" voor "Hoofdverdeler" voor "NICEIC - Elektrische 
installatie" in "Vestiging 1" bij "Klant A". 

De code voor het stroomcircuit wordt automatisch toegekend 
wanneer deze wordt gemaakt. Laat deze code ongewijzigd. 
U kunt deze desgewenst wijzigen. De code moet een 
nummer van drie cijfers zijn tussen 1 en 999. 

Het doel van de code voor het stroomcircuit is dat 
meetwaarden in het meetinstrument kunnen worden 
opgeslagen, zodat deze bij het lezen automatisch kunnen 
worden toegewezen aan de gekoppelde verdelers en 
stroomcircuits. De code voor het stroomcircuit is het nummer 
dat is ingevoerd voor het stroomcircuit tijdens het opslaan in 
het meetinstrument, en waaronder de meetwaarden worden 
opgeslagen in het meetinstrument. 

In installatietester Fluke 1653 (of 1653 B) wordt het 
gevenssubsetveld gebruikt als code voor het stroomcircuit. 

In het venster Schedule of test (Testplanning) worden later 
de testresultaten voor de geselecteerde verdeler 
weergegeven. Als u dit wilt wijzigen, klikt u op Testplanning. 

Het testinstrument voorbereiden 
Wis het meetgeheugen van het meetinstrument. 

In installatietester Fluke 1653 moet u de verdelercode invoeren 
onder 'a' en de code van het stroomcircuit invoeren onder 'b' 
zodat Fluke DMS de juiste toewijzing maakt. 

Bij de Fluke 166x voert u de vestigings-/locatiecode in onder 'a', 
de verdelercode onder 'b' en de circuitcode onder 'c'. 

De meetwaarden overdragen naar Fluke DMS 
INST 
Wanneer de tests zijn voltooid, worden de meetwaarden 
overgedragen van het meetinstrument naar de computer. 

Voor dit voorbeeld kunt u desgewenst de meetresultaten van de 
tests direct laden uit een bestand zonder dat u de metingen hoeft 
uit te voeren. Selecteer Bestand | Gegevens lezen uit bestand 
(File | Read data from file) en laad de meetgegevens uit het 
bestand "DEMO_2.SER". In dit voorbeeld worden de 
meetwaarden van een eengezinswoning gebruikt. 

1. Selecteer Bestand | Gegevens ontvangen van 
testinstrument.  

2. Selecteer in de lijst het type meetinstrument vanaf welke u 
meetwaarden wilt lezen, bijvoorbeeld, installatietester 
Fluke 1653 of Fluke 1653 B. 

Als een meetinstrument nog niet beschikbaar is in de 
instrumentenlijst, wordt dit automatisch gemaakt tijdens de 
gegevensoverdracht. De gegevens kunnen vervolgens 
worden aangevuld vanuit het menu Weergeven | 
Testinstrument. 

Als er geen serienummer wordt overgedragen, verschijnt het 
veld Serial No. (Serienr.) eenmalig. Hierin kunt u het 
serienummer invoeren. Als er meerdere meetinstrumenten 
van hetzelfde type, maar zonder serienummer zijn, 
selecteert u het relevante serienummer uit de lijst voordat u 
de gegevensoverdracht uitvoert. 

3. Klik op Doorgaan. 

4. Wacht tot alle gegevens zijn overgedragen. Na het einde 
van de laatste meting sluit het venster automatisch. 
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De meetwaarden toewijzen aan een klant, 
vestiging en test 
Nadat de meetresultaten zijn gelezen vanaf een meetinstrument 
of vanuit een bestand, moeten de overgedragen meetwaarden 
worden toegewezen aan klanten, vestigingen en tests. 

W Let op 
Gegevensrecords voor klanten en vestigingen moet 
u altijd handmatig maken zodat de gemeten 
gegevens kunnen worden toegewezen. 

Er wordt een venster weergegeven voor het toewijzen van de 
ingelezen meetwaarden. 

1. Selecteer de klant, de vestiging en het certificaat of de test 
waaraan u de ingelezen meetwaarden wilt toewijzen. 
Selecteer Klant A, Vestiging 1 en test "01-01-2009 NICEIC - 
Elektrische installatie" en klik op "Doorgaan". 

Opmerking 
NICEIC-elektrische installatie is alleen beschikbaar bij 
de taalkeuze "English (United Kingdom)" (Engels 
(Verenigd Koninkrijk)). 

De automatische toewijzing van het meetresultaat aan de 
verdelers en stroomcircuits kan alleen plaatsvinden als de codes 
van de verdeler en het stroomcircuit correct zijn ingevoerd en 
overeenkomen met de codes in de lijst met stroomcircuits. 

De meetwaarden toewijzen aan verdelers en 
stroomcircuits 
Er verschijnt een lijst met ingelezen meetwaarden. 

1. Klik op Gegevens verwerken. De gegevens worden 
geaccepteerd in de Fluke DMS-database. 

2. Klik op Afsluiten om het venster te sluiten. 

3. Controleer de toewijzing van de meetwaarden aan de 
verdeler en de afzonderlijke stroomcircuits in de database. 
Hiertoe selecteert u Klant A, Vestiging 1, test "01-01-2009 
NICEIC - Elektrische installatie" en "Hoofdverdeler". 

Opmerking 
NICEIC-elektrische installatie is alleen beschikbaar bij 
de taalkeuze "English (United Kingdom)" (Engels 
(Verenigd Koninkrijk)). 

Testcertificaten handmatig afdrukken 
U kunt de testcertificaten handmatig afdrukken 

1. Selecteer de klant, vestiging en het certificaat voor de 
rapportage: selecteer Klant A, Vestiging 1 en de test "01-01-
2009 NICEIC - Elektrische installatie". 

Opmerking 
NICEIC-elektrische installatie is alleen beschikbaar bij de 
taalkeuze "English (United Kingdom)" (Engels (Verenigd 
Koninkrijk)). 
2. Selecteer Protocol | Certificaat afdrukken. 

3. Selecteer het paginabereik waarvan u een rapport wilt 
maken. 

4. Als u een afdrukvoorbeeld wilt weergeven, selecteert u 
Voorbeeld weergeven en klikt u op Start. 
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Opmerking 
De afdruk is "printervriendelijk". Alleen de 
informatievelden worden ingevuld in de vooraf bedrukte 
formulieren. 

5. Als u certificaten wilt afdrukken, selecteert u Afdrukken en 
vervolgens Start. 

Menufuncties voor de module PAT 
Opties in het menu File (Bestand) 
Bestand | Gegevens ontvangen van 
testinstrument 
Voer de volgende stappen uit om gegevens in te lezen vanaf een 
meetinstrument: 

1. Selecteer Bestand | Gegevens ontvangen van 
testinstrument. 

2. Selecteer de tester in de vervolgkeuzelijst Type. 

3. Klik op Doorgaan.  

Het is belangrijk dat u wacht totdat alle gegevens zijn 
overgedragen. Nadat de laatste waarde is overgedragen, 
wordt het venster automatisch gesloten. 

• De gegevensoverdracht vanaf het meetinstrument kan 
enkele minuten duren als er een groot aantal waarden 
moet worden overgedragen. 

• Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, worden de 
gegevens automatisch gecontroleerd. Als in de records 
een fout wordt aangetroffen, wordt er een foutmelding 
weergegeven. 

Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, verschijnt het 
venster met de lijst met ingelezen gegevens. In het venster 

met de lijst met ingelezen gegevens staan de gegevens. U 
kunt de gegevens bewerken voordat u de definitieve 
verwerking uitvoert. Daarnaast kunt u gegevens voor de test 
invoeren, bijvoorbeeld in de velden "Klantcode", "Vestiging", 
"Afdelingen", en "Apparaatnr.". 

4. Nadat u de gegevens hebt bewerkt, klikt u op Gegevens 
verwerken om deze op te slaan in de database. Als 
alternatief kunt u ook het venster sluiten en de gegevens 
later in de database opslaan. 

Als u de lijst met ingelezen gegevens direct wilt openen, 
selecteert u Weergeven | Ingelezen gegevens. 

Fluke raadt u aan de gegevens onmiddellijk in te vullen en op te 
slaan. Hierna is de gegevensverwerking voltooid. 

Voor meer gedetailleerde informatie over het werken met 
ingelezen gegevens raadpleegt u de paragraaf Het menu 
Ingelezen gegevens. 

De overgedragen gegevens worden over het algemeen ook 
opgeslagen in een back-upbestand (met bestandsextensie 
*.ESCAP), in de subdirectory BACKUP. De standaardnaam van 
het bestand bestaat uit de datum en een volgnummer. De notatie 
is als volgt: JJMMDD_n, waarbij JJ = jaar, MM = maand,  
DD = dag en n = volgnummer. 

Het volgnummer begint voor elke datum (dag) op 1. Voor elk 
volgend bestand dat wordt ontvangen van het meetinstrument, 
wordt het nummer verhoogd met 1. 
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Bestand | Gegevens lezen uit bestand 
Gebruik Bestand |Gegevens lezen uit bestand om 
meetwaarden die zijn opgeslagen in een bestand (bijvoorbeeld in 
de indeling *.escap of *.flk) te laden in de database. 

1. Selecteer Bestand | Gegevens lezen uit bestand. 

2. Selecteer een bestand met meetwaarden en klik op 
Openen. 

In het venster met de lijst met ingelezen gegevens staan de 
gegevens. U kunt de gegevens bewerken voordat u de 
definitieve verwerking uitvoert. Daarnaast kunt u gegevens 
voor de test invoeren, bijvoorbeeld in de velden "Klantcode", 
"Vestiging", "Afdelingen", en "Apparaatnr.". 

3. Nadat u de gegevens hebt bewerkt, klikt u op Gegevens 
verwerken om deze op te slaan in de database. Als 
alternatief kunt u ook het venster sluiten en de gegevens 
later in de database opslaan. 

Als u de lijst met ingelezen gegevens direct wilt openen, 
selecteert u Weergeven | Ingelezen gegevens. 

De gegevens worden doorgaans verwerkt direct nadat deze zijn 
ingelezen vanaf het meetinstrument. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen moeten de gegevens worden ingelezen vanuit het 
bestand. Als de ontvangen gegevens zijn verwijderd voordat 
deze konden worden opgeslagen, kunnen de gegevens naar de 
database worden geladen vanuit het back-up bestanddat 
automatisch is gemaakt. 

Bestand | Databasekopie (reproductie) 
Gebruik Bestand | Databasekopie (reproductie) om een kopie 
van de huidige database te maken. 

Opmerking 
Access 2013 (Run Time) en latere versies bieden geen 
ondersteuning voor reproductie. 

Belangrijke opmerkingen voor het maken van een 
reproductie 
Een databasekopie (reproductie van FDMSPRO1x.MDB of 
FDMS1x.MDB ) die kan worden gesynchroniseerd, kan alleen 
worden gemaakt van de master-database FDMSPRO1x.MDB of 
FDMS1x.MDB (originele database) op de cd. 
Met een databasekopie kunt u zorgen dat externe medewerkers 
de software kunnen gebruiken op een notebook wanneer ze 
onderweg zijn. Vervolgens kunt u de databasekopieën weer 
synchroniseren met de originele database. 

• Verwijder geen records uit de databasekopieën. Als een of 
meer records worden verwijderd uit de databasekopie, 
worden de verwijderde gegevens ook verwerkt wanneer de 
kopie wordt gesynchroniseerd met de originele database, en 
worden deze records ook verwijderd uit de originele 
database. 

• De databasesynchronisatie kan worden uitgevoerd in beide 
richtingen. Als een specifieke gegevensrecord bijvoorbeeld 
wordt bewerkt in beide databases, wordt de wijziging aan de 
originele database altijd beschouwd als de basis van de 
synchronisatie. 

• U kunt slechts tien keer een reproductie maken van de 
 originele database. Meer dan tien reproducties is niet 
toegestaan. 
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• Wijzig nooit de bestandsnaam van de reproductie of van de 
originele database. 

• Voordat u de reproducties synchroniseert met het origineel, 
moeten het origineel en de reproductie in dezelfde map 
staan als toen ze werden gemaakt. 

• Maak nooit een kopie van een reproductiedatabase om een 
andere reproductie te maken. 

• Synchronisatie moet starten binnen 60 dagen. 
• Verwijder, verplaats of wijzig de naam niet van records in de 

reproducties van de originele database. U mag deze 
bewerkingen alleen uitvoeren in de originele database. 
Synchroniseer vervolgens de originele database met de 
reproducties, zodat de wijzigingen zichtbaar worden in de 
reproducties. 

• Onthoud dat alle wijzigingen in een database worden 
doorgevoerd in alle databases, maar dat wijzigingen pas 
zichtbaar zijn na synchronisatie. 

• De wijzigingen in de originele database hebben een hogere 
prioriteit dan de wijzigingen in de reproducties. 

• Wijzigingen in verschillende reproducties hebben dezelfde 
prioriteit. Het is dus niet zeker welke wijziging uiteindelijk 
wordt doorgevoerd bij synchronisatie. 

• Meng nooit verschillende versies van de database door 
elkaar. Na synchronisatie wordt het versienummer verhoogd. 
Back-ups van oudere versies kunnen niet worden 
gesynchroniseerd met databases van een nieuwere versie. 

1. Selecteer Bestand | Databasekopie (reproductie) | Maken 
om het venster voor het maken van een databasekopie te 
openen. 

2. Selecteer een bestandsnaam en klik op Opslaan. 
Zodra de kopie is opgeslagen, toont het systeem informatie 
over de databasekopie. 

3. Klik op OK. 
Als u de databasekopie wilt gebruiken op een andere 
computer, moet u op die computer de naam van de nieuwe 
database en directory instellen. Gebruik het menu 
Instellingen | Directory's. 

4. Selecteer Bestand | Databasekopie (reproductie) | 
synchroniseren om de synchronisatie te starten. 

5. Selecteer de externe database en klik op Openen. 
6. Let op de systeemmelding over verwijderde gegevens. 

Gegevens in de gesynchroniseerde databases worden 
verwijderd. 

7. Er wordt een melding weergegeven wanneer het kopiëren 
van de database is voltooid. 

Bestand | Gegevens importeren 
U kunt meetwaarden in de database importeren vanuit een 
oudere versie van de software.  

1. Sluit het programma waaruit u de gegevens wilt importeren. 
2. Selecteer Bestand | Gegevens importeren. Het venster 

voor de gegevensimport wordt weergegeven. 
3. Voer in het veld "Source" (Bron) de directory en het 

databasebestand in van "es control" waaruit u de gegevens 
wilt importeren. U kunt ook op de knop Zoeken klikken om 
een directory en databasebestand te selecteren. 

4. Klik op Gegevensoverdracht starten om de 
gegevensimport te starten. 
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Bestand | Afsluiten (en herstel van een 
beschadigde database) 
Gebruik Bestand | Afsluiten om de database te sluiten en het 
programma af te sluiten. U kunt nu de database comprimeren. 
Het comprimeren kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte 
van de database. 
Voor een tijdelijke gegevensback-up kunt u een back-up van de 
DMS-database opslaan in back-upbestand 
FDMSPRO1x_BAK.MDB of FDMS1x_BAK.MDB, in de 
subdirectory BACKUP, wanneer het programma wordt 
afgesloten. 
Er verschijnt een melding dat u een back-upbestand opslaat.  
1. Klik op Ja om een back-up van de database te maken en de 

database te comprimeren. De huidige status van de 
database wordt opgeslagen als ...BACKUP\ 
FDMSPRO1x_BAK.MDB of FDMS1x_BAK.MDB. Het maken 
van de back-up kan enige tijd duren, afhankelijk van de 
snelheid van de computer en de grootte van de database. 
Als uw gegevens beschadigd raken of per abuis worden 
verwijderd wanneer het programma de volgende keer wordt 
gestart, kunt u met deze back-up de gegevens herstellen. 

2. Voor het herstellen van de gegevens moet u de naam van 
de ongeldige of beschadigde database FDMSPRO1x in de 
directory DATA wijzigen in bijvoorbeeld FDMSPRO1x.XXX. 

3. Kopieer het back-upbestand ...\ BACKUP 
\FDMSPRO1x_BAK.MDB naar de directory DATA. 

4. Wijzig de naam van het bestand FDMSPRO1x_BAK.MDB of 
FDMS1x_BAK.MDB in FDMSPRO1x.MDB of FDMS1x.MDB 
en start het programma opnieuw. 

Menu Module 
Als u de aanvullende DMS-module "INST" of "PAT" hebt 
geïnstalleerd, kunt u overschakelen naar deze modules via het 
menu Module. Alleen de apparaten en tests van de 
geselecteerde module worden weergegeven. Als de modules niet 
zijn geïnstalleerd, zijn de bijbehorende menu-items niet 
beschikbaar (grijs weergegeven). 
De lijst van weergegeven klanten is afhankelijk van de 
keuzeknoppen "All" (Alle) en "PAT". 

Opties in het menu Bewerken 
Dit hoofdmenu bevat opdrachten die u kunt uitvoeren op de 
records voor klanten, vestigingen, locaties, apparaten en tests. 
Afhankelijk van de actie zijn niet alle menufuncties altijd 
beschikbaar. U kunt een gegevensrecord bijvoorbeeld niet 
plakken voordat u deze hebt geknipt of gekopieerd. 

Bewerken | Te testen apparaten zoeken  
Gebruik Bewerken | Te testen apparaten zoeken om een 
apparaat te zoeken en weer te geven. Op de diverse tabbladen 
kunt u zoeken met de volgende criteria: 
• In het gedeelte "Sorteervolgorde" kunt u verschillende 

criteria selecteren voor het sorteren van de resultatenlijst. 
• Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 

weergegeven in een tabel. 
1. Klik op de knop Doorgaan om een lijst met gezochte 

apparaten weer te geven. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen 
• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken 
• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand 
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• Record weergeven...: een gegevensrecord zoeken 
die eerder was gemarkeerd met de muis en deze 
record weergeven. De gevonden gegevensrecords 
worden weergegeven in het venster achter het 
momenteel actieve venster. U kunt het venster op de 
voorgrond weergeven door het momenteel actieve 
venster te sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Sluiten. 

• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Bewerken | Record toevoegen 
Gebruik Bewerken | Record toevoegen om een nieuwe 
gegevensrecord te maken voor het geselecteerde databaseveld 
(geldig voor records van "Klant", "Vestiging", "Afdelingen", "Te 
testen apparaten" en "Test". 
1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 

database te selecteren.  

2. Selecteer Bewerken | Record toevoegen of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken voor het 
maken van een nieuwe record. 

De standaardinvoer voor de naam van een nieuwe 
gegevensrecord voor "Klant", "Vestiging", "Afdelingen" en  
“Te testen apparaten" is "xxx". 
Naast de beschrijving "xxx" wordt aan het nieuwe apparaat 
het volgende beschikbare apparaatnummer toegewezen dat 
beschikbaar is voor de klant. Voor "Type" wordt het 
basistype gebruikt. De huidige systeemdatum wordt gebruikt 
als de volgende testdatum. 

Er wordt een nieuwe test gemaakt met de huidige 
systeemdatum als de testdatum. Welke teststappen worden 
gemaakt, is afhankelijk van het apparaattype. 
De standaardinvoer voor een nieuwe technicus is "xxx" en 
de volgende beschikbare code voor een technicus. 
De standaardinvoer voor een nieuw apparaattype in de 
actieve module is "xxx" zonder teststappen. In dit geval 
wordt de testcode berekend op basis van de teststappen. 
De standaardinvoer voor een nieuwe teststap is de 
beschrijving "xxx". 

3. Wijzig de naam van de gegevensrecord en voer de 
gegevens in voor de nieuwe gegevensrecord. Vul de overige 
velden naar wens in. 

De gegevens worden opgeslagen in de database zodra u het 
huidige invoervenster verlaat of een andere gegevensrecord 
selecteert. 

Bewerken | Knippen - verplaatsen  
Gebruik Bewerken | Knippen om een bestaande 
gegevensrecord te knippen uit het geselecteerde databaseveld. 
U kunt de geselecteerde gegevensrecord verplaatsen (knippen 
en plakken) binnen de DMS-database via Bewerken | Plakken. 
1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 

database te selecteren. 

2. Selecteer Bewerken | Plakken of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken. De 
record wordt geselecteerd en u kunt deze verplaatsen 
binnen de database middels kopiëren en plakken. 

Het is niet mogelijk klanten te knippen omdat deze niet kunnen 
worden toegewezen aan een hoger databaseniveau. Deze 
functie is niet beschikbaar voor een klant of de uitvoer van deze 
functie wordt genegeerd. 
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Bewerken | Kopiëren 
Gebruik Bewerken | Kopiëren om een bestaande 
gegevensrecord te kopiëren voor het geselecteerde 
databaseveld, waaronder alle items (geldig voor records van 
"Klant", "Vestiging", "Locatie" en "Te testen apparaten"). 
Het is niet mogelijk tests te kopiëren. U kunt alleen nieuwe tests 
maken. 
1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 

database te selecteren. 
2. Selecteer Bewerken | Kopiëren of klik met de 

rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken. De 
geselecteerde gegevensrecord wordt gekopieerd. 

Bewerken | Plakken 
Gebruik Bewerken | Plakken om een gekopieerde 
gegevensrecord in te voegen of om een eerder geknipte 
gegevensrecord toe te wijzen aan een andere gegevensrecord 
binnen de FLUKE DMS-database. Als u een gegevensrecord wilt 
plakken, moet u een databaseveld selecteren dat zich op 
hetzelfde databaseniveau bevindt. 
1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 

database te selecteren.  
2. Selecteer Bewerken | Plakken of klik met de 

rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken en de 
geselecteerde gegevensrecord te plakken in de 
geselecteerde test (de record wordt verplaatst). 
Het apparaatnummer moet uniek zijn binnen een klant. 
Nummers mogen niet meerdere malen voorkomen. 
Het standaardnummer voor een gekopieerd apparaat is het 
volgende beschikbare nummer van de klant waarvoor het 
apparaat wordt gemaakt. 
De gegevens worden opgeslagen in de database zodra u 
het huidige invoervenster verlaat of een andere 
gegevensrecord selecteert. 

Opmerking 
Het is niet mogelijk tests te kopiëren omdat elk apparaat 
controleerbaar moet zijn getest. U moet altijd een 
nieuwe test maken. 

Bewerken | Record verwijderen  
Gebruik Bewerken | Verwijderen om de geselecteerde 
gegevensrecord te verwijderen. 
1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 

database te selecteren. 
2. Selecteer Bewerken | Record verwijderen of klik met de 

rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken voor het 
verwijderen van de record. 

3. Klik op OK om de beveiligingswaarschuwing te bevestigen. 
Wanneer u klanten, vestigingen of locaties verwijdert, wordt 
er een extra beveiligingswaarschuwing weergegeven met 
hierin het aantal apparaten. Klik op OK om door te gaan. 

Als u veel wijzigingen aanbrengt in de database (verwijderen, 
dupliceren), sluit u de software om de database te comprimeren. 

Opties in het menu Weergeven 
Gebruik de menufuncties in dit gedeelte om naar de 
verschillende databasevelden te gaan. Als u een gegevensrecord 
wilt selecteren, moet u een item selecteren in het databaseveld. 
Als u de records wilt weergeven, klikt u op het bijbehorende 
lijstveld of op de knop onder de lijstvelden. 

Tenzij anders is aangegeven, hebben alle databasevelden een 
capaciteit van maximaal 50 tekens. Dit betekent niet dat wanneer 
u de beschikbare ruimte maximaal gebruikt er ook nuttige 
resultaten worden gegeven in rapporten en lijsten. 

Notitievelden hebben geen vooraf gedefinieerde lengte (het 
maximum aantal toegestane tekens is 64.000). U kunt in het veld 
regeleinden invoeren. De veldinhoud gaat automatisch naar de 
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volgende regel wanneer er een regeleinde vereist is. De 
weergegeven regellengte komt niet noodzakelijkerwijs overeen 
met de lay-out van de afdruk. 

Weergeven | Klant 
Gebruik Weergeven | Klant om de klantrecord weer te geven. 
Alle velden kunnen worden bewerkt. Elk apparaat moet worden 
toegewezen aan een klant. Klanten bevinden zich op het hoogste 
niveau van de databasestructuur, die bestaat uit een vestiging, 
locatie, apparaat en test. De velden zijn: 
• "Naam" en "Client no." (Klantnummer): Korte benamingen 

van de klant. Deze velden worden niet afgedrukt op het 
testrapport. 

• "Klantcode": Een unieke code ter identificatie van de klant. 
Met de klantcode kunnen de meetwaarden direct worden 
toegewezen via de gebruikerscode. Voorloopnullen voor de 
klantcode worden verwijderd. De klantcode wordt slechts 
eenmaal toegewezen en moet voor elke klant uniek zijn. 

• "Contact", "Company" (Bedrijf), "Afdelingen", "Street" 
(Straat), "Post code" (Postcode) en "City" (Plaats) vormen 
gezamenlijk het klantadres dat wordt afgedrukt op 
testrapporten. 

• "Remark" (Opmerking): een notitieveld waarin u meer 
klantgegevens kunt invoeren. 

Weergeven | Vestiging  
Gebruik Weergeven | Vestiging om de vestigingsrecord weer te 
geven. Alle velden kunnen worden bewerkt. Elke klant kan 
verschillende vestigingen (fabrieken) hebben, waarbinnen 
locaties en apparaten voorkomen. 
• "Naam": een korte beschrijving die niet wordt afgedrukt op 

testcertificaten. 
• Adresvelden 1 tot en met 4 worden afgedrukt op het 

testcertificaat onder de specificatie van het apparaat. 
• "Remark" (Opmerking): een notitieveld waarin u meer 

informatie kunt invoeren. 

• Site code (Vestigingscode): Wordt gebruikt voor het 
toewijzen van de ingelezen meetgegevens aan de vestiging. 
Dit veld moet voor elke vestiging uniek zijn. 

Weergeven | Locatie  
Gebruik Weergeven | Locatie om de locatierecord weer te 
geven. Alle velden kunnen worden bewerkt. Elke vestiging kan 
verschillende locaties (afdelingen) hebben. 
• "Naam": wordt afgedrukt op testcertificaten. 
• "Opmerkingen": een notitieveld waarin u meer informatie 

kunt invoeren. 
Weergeven | Te testen apparaten  
Gebruik Weergeven | Te testen apparaten om de 
apparaatrecord weer te geven. Alle velden kunnen worden 
bewerkt. De voornaamste functie van Fluke DMS is het beheren 
en bewaken van apparaten in herhalende tests. Het apparaat is 
dus het centrale object van deze database. 
• "Appliance number (Apparaatnummer)." – de id (het nummer) 

van het apparaat. Het apparaatnummer. Het apparaatnummer 
moet uniek zijn voor een klant. Het apparaatnummer kan 
alfanumeriek zijn. Voor eenvoudige invoer op het 
meetinstrument raadt Fluke aan numerieke tekens te 
gebruiken. Het apparaatnummer wordt weergegeven in alle 
lijsten wanneer u een apparaat selecteert en ook afdrukt. 

• "Description" (Beschrijving): Een beschrijving van het apparaat. 
U kunt apparaten selecteren in de lijst of u kunt deze handmatig 
invoeren. 

• "Type": het type apparaat dat is gedefinieerd in een lijst. Klik 
op de knop [...] om naar het venster met apparaattypen te 
gaan, waarin u het type kunt selecteren. Met de apparaattypen 
is gedefinieerd hoe apparaten worden getest. Voor elk 
apparaattype zijn de teststappen, grenswaarden en 
testintervallen opgeslagen. 
U kunt het apparaattype later wijzigen. Het nieuwe type 
neemt het interval over. 
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• "Serial no." (Serienr.): een serienummer of fabrikantnummer. 
• "Manufacturer" (Fabrikant): het producerende bedrijf of de 

beschrijving van het type. 
• In de velden voor de testintervallen kunt u waarden invoeren 

binnen het bereik van 0 t/m 999 dagen, weken, maanden of 
jaren. U kunt de testintervallen afzonderlijk aanpassen aan 
elk apparaat. 

• "Intermediate test interval" (Interval tussentijdse test): Het 
interval van een tussentijdse test of een visuele inspectie. 
Deze tussentijdse tests kunnen worden gedaan tussen de 
complete tests en zonder meetinstrument. Het apparaat 
wordt normaalgesproken alleen visueel gecontroleerd. Als 
deze tussentijdse test moet worden uitgevoerd, moet het 
selectievakje ingeschakeld zijn en moet het veld 
"Intermediate test interval" (Interval tussentijdse test) een 
waarde bevatten die groter is dan 0. 

• Wanneer u een nieuw apparaat maakt, is het veld "next test" 
(volgende test) ingesteld op de huidige datum. Het veld 
"Next intermediate test" (Volgende tussentijdse test) blijft 
leeg. Na een geslaagde test wordt de datum voor de 
volgende test bepaald op basis van de testintervallen. U kunt 
echter ook direct een datum in de velden invoeren. 
Wanneer de volgende testdatum automatisch wordt 
berekend, wordt de datum overschreven of gewijzigd. 

• "Test code" (Testcode): dit is de testcode die afhankelijk is 
van het geselecteerde type. 

• "Opmerkingen": een notitieveld waarin u meer informatie 
kunt invoeren over het apparaat (bijvoorbeeld de 
aankoopdatum). 

• "Type description" (Typebeschrijving), "Appliance type" 
(Apparaattype), "Year of manufacture" (Bouwjaar), "Current" 
(Stroom), "Voltage" (Spanning), "Power" (Vermogen), 
"Weight" (Gewicht), "Length" (Lengte), "Width" (Breedte), 
"Height" (Hoogte) en "Range" (Bereik): aanvullende velden 
voor het beschrijven van het apparaat. 

• "State" (Status): selecteer de huidige status: 
o in gebruik 
o wordt gerepareerd 
o gesloten: als een apparaat deze status heeft, staat dit 

apparaat niet meer in de lijst "Due appliances" 
(Apparaten met verstreken testdatum) en wordt het 
bijvoorbeeld niet meer bewaakt voor herhalende tests. 

Weergeven | Test  
Gebruik Weergeven | Test om de testrecord weer te geven. Alle 
velden (en waarden) kunnen worden bewerkt. De tests worden 
gesorteerd in aflopende volgorde op basis van de testdatum. 
Tests worden automatisch gemaakt door waarden in te lezen 
vanaf het meetinstrument. Tests kunnen desgewenst ook 
handmatig worden gemaakt. De tests worden beschouwd als 
geslaagd wanneer alle stappen succesvol zijn uitgevoerd. 
• “Testdatum": de datum van de test. 
• "Testnummer": het volgnummer van de test van het 

meetinstrument. 
• "Goedgekeurd": wordt automatisch beheerd met de resultaten 

van de afzonderlijke teststappen. Het selectievakje is alleen 
ingeschakeld als alle teststappen zijn geslaagd. U kunt dit 
handmatig wijzigen, maar het wordt weer overschreven 
wanneer de afzonderlijke teststappen wijzigen. 

• "Intermediate test" (Tussentijdse test): Is geselecteerd als de 
test een tussentijdse test is. Over het algemeen wordt een 
tussentijdse test uitgevoerd zonder een meetinstrument en 
worden er geen meetwaarden gemaakt. 

• "Order no." (Ordernr.): Voer het ordernummer in. Dit wordt 
afgedrukt op de testrapporten wanneer u "Output Detailed" 
(Gedetailleerde uitvoer) of "Single test certificate" (Beknopt 
testcertificaat) selecteert. 
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• "Test reason" (Testreden): Kies een reden (optioneel): 
o Aanvangstest 
o Herhalingstest 
o Reparatie 
o Aanpassing 

• "Controleur": Voer de persoon in die de test heeft 
uitgevoerd. Klik op de knop [...] om de technicus te wijzigen 
of om gedetailleerde informatie weer te geven. 

• "Testinstrument": Geef het instrument op dat is gebruikt voor 
de test. Klik op de knop [...] om het meetinstrument te 
wijzigen of om gedetailleerde informatie weer te geven. 
o Selecteer het gewenste type meetinstrument 

(bijvoorbeeld Fluke 1653 of Fluke 6500). 
o Wijzig de gegevens naar wens. Vul de velden 

"Description" (Beschrijving), "Calibration date" 
(Kalibratiedatum) en "Remark" (Opmerking) in. 

• "Opmerkingen": een notitieveld waarin u meer informatie 
over de test kunt invoeren (bijvoorbeeld reparatie van de 
voeding). 

• "Add/Change picture" (Afbeelding toevoegen/wijzigen): een 
afbeelding toevoegen van de huidige status van het geteste 
apparaat. 

• "Delete Picture" (Afbeelding verwijderen): de afbeelding van 
het geteste apparaat verwijderen. 

• "Teststap": de individuele teststappen. Gebruik de knoppen 
Add (Toevoegen) en Delete (Verwijderen) om teststappen 
toe te voegen of te verwijderen. U kunt de velden "Remark" 
(Opmerking), "Value" (Waarde), "Parameter" en 
"Goedgekeurd"  wijzigen (middels klikken of dubbelklikken). 
De velden voor de meetwaarden zijn tekstvelden. U kunt 
ook gegevens invoeren zoals ">300" of "<0,50". 

• "Remark" (Opmerking): voer aanvullende informatie in over 
de teststap. Hier kunt u bijvoorbeeld de beschrijving van het 
meetpunt invoeren. Dit veld wordt afgedrukt op het 
beknopte testcertificaat. 

• "Parameter": aanvullende parameters van een meting die 
zijn overgedragen of worden weergegeven door het 
meetinstrument. De waarden in de kolom "Parameter" 
worden niet afgedrukt op het beknopte testcertificaat. 

• " Testdatum", "Goedgekeurd", "Controleur", 
"Testinstrument", "Opmerkingen" en de afzonderlijke 
teststappen (met de grenswaarden, waarden en 
opmerkingen) worden afgedrukt op het testrapport. 

Weergeven | Testinstrument  
Gebruik Weergeven | Testinstrument om de records voor alle 
gemaakte meetinstrumenten weer te geven. Hier moet u alle 
meetinstrumenten invoeren die worden gebruikt voor tests. U 
kunt records bewerken, toevoegen of verwijderen. 
Wijzigingen aan deze records worden doorgevoerd in bestaande 
tests. Als bijvoorbeeld de beschrijving van het meetinstrument 
wordt gewijzigd, wordt deze wijziging doorgevoerd in alle tests 
die zijn uitgevoerd met dit meetinstrument. 
• Het veld "Description" (Beschrijving): in dit veld staat de 

beschrijving van het meetinstrument. Deze wordt direct 
weergegeven wanneer de bijbehorende tests worden 
uitgevoerd. U moet altijd een benaming voor het 
meetinstrument invoeren. Anders wordt er een leeg veld 
weergegeven in de lijst en bevat het certificaat geen 
beschrijving. 

• "Type": Het type meetinstrument. Selecteer het gewenste 
type meetinstrument (bijvoorbeeld Fluke 1653 of Fluke 
6500). Wijzig de gegevens naar wens. Vul de velden 
"Description" (Beschrijving), "Calibration date" 
(Kalibratiedatum) en "Opmerkingen" in. 

• "Serial no." (Serienr.): het serienummer van het 
meetinstrument. 

• "Inventory number" (Artikelnummer): het identificatienummer 
van het meetinstrument (bijvoorbeeld nummer van artikel of 
van test- en meetinstrumenten). 
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• "Next calibration date" (Volgende kalibratiedatum): een 
tekstveld waarin u de datum van de volgende kalibratie van 
het meetinstrument kunt invoeren. 

• "Opmerkingen": een notitieveld waarin u meer informatie 
over het meetinstrument kunt invoeren (bijvoorbeeld de 
leverancier, reparaties, kalibratie-uitrusting). 

• Het veld "Description" (Beschrijving) en het serienummer 
worden gebruikt in testrapporten. 

Weergeven | Technicus  
Gebruik Weergeven | Technicus om de records voor alle 
gemaakte technici weer te geven. Hier moet u alle inspecteurs 
invoeren die tests uitvoeren. U kunt records bewerken, 
toevoegen of verwijderen. 
Wijzigingen aan deze records worden doorgevoerd in bestaande 
tests. Als bijvoorbeeld de naam van een technicus wordt 
gewijzigd, wordt deze wijziging doorgevoerd in alle tests die deze 
technicus heeft uitgevoerd. 
• "Naam": Hier staat de naam van de technicus. Deze wordt 

direct weergegeven wanneer de bijbehorende tests worden 
uitgevoerd. 

• "Position" (Functie): Een aanvullende beschrijving van de 
technicus. 

• "Engineer code" (Code technicus): Aan nieuwe technici 
wordt een unieke technicuscode toegewezen die nog niet is 
gebruikt. 

• "Opmerkingen": Een notitieveld. In dit veld kunt u meer 
informatie over de technicus invoeren. 

• Het veld "Naam" wordt afgedrukt op de testrapporten. 
• "signature file for single test certificate" (handtekeningbestand 

voor beknopt testcertificaat) - hier kan een bestand met de 
handtekening van monteurs worden geselecteerd. 

Weergeven | Type  
Gebruik Weergeven | Type om de records voor alle gemaakte 
apparaattypen weer te geven. Er zijn records met voorbeelden 
gemaakt. Deze kunt u wijzigen of verwijderen, afhankelijk van uw 
wensen. U kunt ook nieuwe records toevoegen. Gebruik hiervoor 
de bijbehorende knoppen "New" (Nieuw), "Duplicate" (Dupliceren) 
of "Delete" (Verwijderen). 
Met de apparaattypen is gedefinieerd hoe apparaten worden 
getest. Voor elk apparaattype zijn de teststappen, grenswaarden 
en testintervallen opgeslagen. U kunt aan elk apparaattype 
meerdere teststappen toewijzen. 
• "Naam": De beschrijving van het apparaattype. Deze tekst wordt 

direct weergegeven voor de bijbehorende apparaten. 
• "Certificate headline" (Certificaatkop): Definieer uw eigen 

koptekst voor het beknopte testcertificaat. De standaardtekst 
"Certificate for Appliance Testing" (Certificaat voor 
apparaattest) wordt dan vervangen door de ingevoerde tekst. 
Door de koptekst te wijzigen, kunt u een logische titel definiëren 
voor de testrapporten van tests die zijn uitgevoerd op niet-
elektrische apparaten (bijvoorbeeld brandblussers of ladders). 

• "Protection class" (Beveiligingsklasse): voer de 
beveiligingsklasse in. 

• "Test interval" / "Intermediate test Interval" (Testinterval / 
Interval tussentijdse test): in de velden voor de 
testintervallen kunt u waarden invoeren binnen het bereik 
van 0 t/m 999 dagen, weken, maanden of jaren. U kunt de 
testintervallen van elk apparaat afzonderlijk aanpassen. 

• "Test code" (Testcode): De testcode. De gebruiker moet 
deze code van drie cijfers toewijzen. 

• "Electrical test" (Elektriciteitstest): U moet dit selectievakje 
inschakelen voor alle apparaattypen. Dit selectievakje wordt 
niet ingeschakeld voor apparaten die niet worden getest op 
elektriciteit, zoals brandblussers, ladders enzovoort. 

• "Description" (Beschrijving): een notitieveld waarin u meer 
informatie kunt invoeren over het apparaattype (bijvoorbeeld: 
voor het testen van...). 

• "Teststap": De individuele teststappen. Gebruik de knoppen 



DMS Software 
Gebruiksaanwijzing 

32 

Toevoegen en Verwijderen om teststappen toe te voegen 
of te verwijderen. De teststap die is gemarkeerd met de 
driehoek, wordt verwijderd. 

• De velden "Description" (Beschrijving), "Protection class" 
(Beveiligingsklasse) en "Test code" (Testcode), evenals de 
afzonderlijke teststappen en de grenswaarden worden 
afgedrukt op testrapporten. 

• De velden "Description" (Beschrijving) en "Certificate 
headline" (Certificaatkop) kunnen worden aangepast aan de 
ingestelde taal. De teksten van de ingestelde taal worden 
weergegeven en kunnen worden bewerkt. 

Weergeven | Teststap  
Gebruik Weergeven | Teststap om de records voor alle 
gemaakte teststappen weer te geven. 
Sommige records zijn onmisbaar voor het programma. Daarom is 
het niet mogelijk deze te wijzigen of verwijderen. 
U kunt echter nieuwe records toevoegen voor uw eigen 
(zelfgedefinieerde) teststappen. U kunt deze naar wens wijzigen 
en verwijderen. Gebruik de knop Nieuw of Verwijderen om 
teststappen te maken of verwijderen. 
• "Description" (Beschrijving): Een beschrijving van de 

teststap. Deze tekst wordt direct weergegeven voor de 
apparaattypen en -lijsten. 

• "Group" (Groeperen): Hiermee kunt u de teststappen 
groeperen. 
Gebruik alleen zelfgedefinieerde groepen. Het wordt 
aanbevolen dat alle zelfgedefinieerde groepen beginnen met 
de letter "Z". 

• "List order" (Lijstvolgorde): hiermee geeft u de volgorde op 
van de teststappen in lijsten en op afgedrukte rapporten. 

• "Maximum": Hiermee definieert u of een waarde lager moet 
zijn dan een bepaalde grenswaarde om te slagen voor de 
afzonderlijke test. 

• "Grenswaarde": hiermee definieert u de numerieke 
grenswaarde waaraan het apparaat moet voldoen. 

• "Unit" (Eenheid): een tekstveld dat wordt uitgevoerd samen 
met de grenswaarden. 

• "Ignore at tests" (Negeren bij testen): selecteer dit om op te 
geven dat de gemarkeerde teststap niet moet worden 
geëvalueerd of weergegeven in de lijst met teststappen in 
het venster "Tests". 

• De velden "Description" (Beschrijving), "Maximum", 
"Grenswaarde" en "Unit" (Eenheid) worden afgedrukt op de 
testrapporten. 

• "Compare limit" (Vergelijkende grenswaarde): hiermee 
definieert u of de teststap een goed of fout evaluatieresultaat 
heeft (bijvoorbeeld een visuele inspectie). Als het veld niet is 
ingeschakeld, is dit een teststap zonder grenswaarde. 

• De velden "Description" (Beschrijving) en "Unit" (Eenheid) 
kunnen worden aangepast aan de ingestelde taal. De 
teksten van de ingestelde taal worden weergegeven en 
kunnen worden bewerkt. 

• In de lijst voor het weergeven van de teststappen zijn de 
teststappen gerangschikt op basis van de waarde die is 
opgegeven in het veld "List order" (Lijstvolgorde). 
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Weergeven | Ingelezen gegevens 
Via Weergeven | Ingelezen gegevens kunt u de gegevens die 
zijn ingelezen vanaf het meetinstrument of de geheugenkaart 
weergeven, bewerken en vervolgens laden in de database. 
U kunt de gegevens ook verwijderen. 
1. Selecteer Weergeven | Ingelezen gegevens. 
2. Klik en sleep om de lijnen te markeren. 
3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Record 

verwijderen of druk op de toets DEL. 
De ingelezen gegevens zijn afkomstig van het 
meetinstrument. Het is bijna alsof u in het geheugen van het 
meetinstrument kijkt. Deze weergave zou ook 
"Meetwaardengeheugen van het meetinstrument" genoemd 
kunnen worden. Fluke DMS onthoudt de ingelezen 
gegevens en geeft deze weer, samen met alle andere 
gegevens die eerder zijn ingelezen. Alle ingelezen gegevens 
staan in deze weergave totdat de gegevens worden 
verwijderd of in de database worden geladen. 

 
07_readin_nl.eps 

Weergeven | Ingelezen gegevens venster

 
Kolom Beschrijving 

Test De waarde is altijd PAT. (Kan niet worden 
bewerkt.) 

Testnummer Het nummer dat afkomstig is van het 
meetinstrument. 

Testdatum De datum waarop de test is uitgevoerd. (Kan 
niet worden bewerkt.) 

Serienummer van 
testinstrument 

Het serienummer dat is doorgegeven door 
de FLUKE 6500 (vanaf firmware V1.20). Als 
er geen serienummer is doorgegeven, maakt 
het systeem in de database een 
meetinstrument zonder serienummer voor de 
FLUKE 6500 wanneer de tijdgegevens voor 
het eerst in de database worden geladen. 

Klantcode De klantcode die wordt opgegeven wanneer 
de test wordt opgeslagen. Als er geen 
klantcode is, is de waarde 0 (nul). Als de 
klant nog niet is gemaakt, wordt de klant, 
samen met de klantcode gemaakt tijdens het 
laden van gegevens in de database. 
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Kolom Beschrijving 

Locatiecode Een tekstveld ter identificatie van de vestiging. 
Voorloopnullen worden niet verwijderd. Afkomstig 
van FLUKE 6500 (vanaf firmware V1.20). 

Opmerking 
Voor de FLUKE 6500 (tot firmware V1.18) wordt 
de vestigingscode gemaakt samen met de 
klantcode wanneer de test wordt opgeslagen. 
Wanneer de gegevens worden ingelezen, wordt 
de klantcode/vestigingscode gescheiden. De 
methode voor het splitsen van de 
klantcode/vestigingscode is gedefinieerd in de 
instellingen voor de vestigingscode. In het 
betreffende gedeelte vindt u een beschrijving 
van de methode. Nieuwe apparaten worden 
gemaakt binnen de vestiging. Bestaande 
apparaten worden naar de opgegeven vestiging 
verplaatst. Als de vestiging nog niet beschikbaar 
is, wordt deze gemaakt. Als het veld leeg blijft, 
maakt het systeem een vestiging met de 
beschrijving "???" voor het apparaat. 

Afdelingen De locatie wordt opgegeven in de FLUKE 6500 
tijdens het opslaan van de test. Als de locatiecode 
in de lijst met locatiecodes staat, komt de 
locatienaam in de plaats van de locatiecode. 
Nieuwe apparaten worden gemaakt binnen deze 
locatie. Bestaande apparaten worden naar deze 
locatie verplaatst. Als er geen gegevens zijn voor 
nieuwe apparaten, wordt het apparaat gemaakt in 
de locatie "???". 

 
 

Kolom Beschrijving 

Apparaatnummer Als het apparaatnummer niet is ingevoerd in 
de FLUKE 6500, is de waarde 0 (nul). 
Ontbrekende apparaten worden gemaakt. 
Voor elke klant moet het apparaatnummer 
uniek zijn. 

Code technicus Als de inspecteur die de test uitvoert nog niet 
beschikbaar is, wordt deze toegevoegd op 
basis van de code. Afkomstig van 
FLUKE 6500 (vanaf firmware V1.20). 

Opmerkingen De opmerkingen voor de test (niet de 
opmerkingen voor het apparaat). 

Beschrijving De aanduiding van het apparaat. De 
beschrijving wordt alleen gebruikt voor nieuwe 
apparaten. Als in de lijst met 
apparaataanduidingen de beschrijving een 
code is, wordt in deze kolom de beschrijving 
weergegeven in plaats van de code. Net zoals 
bij het veld "Afdelingen", gebeurt dit slechts 
eenmaal, namelijk wanneer de gegevens 
worden ingelezen. 

Testcode De code wordt alleen gebruikt voor nieuwe 
apparaten. Voor de Fluke 6500 wordt een 
apparaat gemaakt, evenals een apparaattype 
dat gelijk is aan deze testcode. Als er geen 
apparaattype met deze code wordt gevonden, 
wordt het apparaattype gemaakt. 



 DMS 0100/INST 
 Menufuncties voor de module PAT 

35 

Opties in het menu Protocol 
Gebruik de opties in het menu Protocol (Reports) voor het 
maken, exporteren en afdrukken van certificaten (rapporten) en 
lijsten. U kunt ook lijsten maken van alle database-items, 
bijvoorbeeld voor klanten, vestigingen, locaties, apparaten, 
meetinstrumenten, technici, apparaattypen of teststappen. 

U kunt een lijst maken van alle eenheden die moeten worden 
getest en deze lijst verzenden naar het meetinstrument. 
Daarnaast kunt u beknopte of totale testrapporten afdrukken of 
exporteren (bijvoorbeeld in de snapshotindeling). 

Protocol | Klant...  
Voer de volgende stappen uit om een klantenlijst te maken: 
1. Selecteer Protocol | Klant… om het scherm met de 

klantenlijst te openen. 
2. Selecteer huidige klant om de lijst voor de huidige klant te 

maken, of deselecteer huidige klant om de lijst voor 
meerdere klanten te maken. 

3. Voer de zoekcriteria in. 
Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle klanten 
weergegeven. 

4. Selecteer bij Uitvoer een van de volgende opties: 
Standaard: het rapport bevat alleen de velden "Client name" 
(Klantnaam), "Client no." (Klantnr.), "Company" (Bedrijf) en 
"Klantcode". 
Gedetailleerd: het rapport bevat alle velden. 

5. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 
groeperen (gesorteerd op basis van klantnaam of 
klantnummer). 

6. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

Als u de klantcode en een streepjescode voor de klantcode 
wilt afdrukken, selecteert u Afdrukken met streepjescode. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen 
• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken 
• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand 
• Record weergeven...: een gegevensrecord zoeken die 

eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Vestiging...  
Voer de volgende stappen uit om een vestigingenlijst te maken: 

1. Selecteer Protocol | Vestiging… om het scherm met de 
vestigingenlijst te openen. 

2. Selecteer huidige vestiging om de lijst voor de huidige 
vestiging te maken, of deselecteer huidige vestiging om de 
lijst voor meerdere vestigingen te maken. 

3. Voer de zoekcriteria in. 
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Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle vestigingen 
weergegeven. 

4. Selecteer bij "Uitvoer" een van de volgende opties: 

Standaard: het standaardrapport bevat de velden 
"Klantcode", "Client No" (Klantnr.), "Client name" 
(Klantnaam), "Site name" (Naam vestiging), "Site code" 
(Vestigingscode). 

Gedetailleerd: het rapport bevat alle velden. 

5. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 
groeperen (gesorteerd op basis van klant of vestiging). 

6. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

Als u wilt afdrukken met een streepjescode, selecteert u 
Afdrukken met streepjescode. De streepjescode wordt 
gevormd door de vestigingscode toe te voegen aan de 
klantcode. 

Als u wilt dat bij het uitvoeren de vestigingen zijn 
gegroepeerd op basis van klanten, selecteert u Group report 
(Rapport groeperen). In het gegroepeerde rapport staan het 
klantnummer en de klantnaam altijd voor de vestiging van de 
klant. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 

• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 
indelingen. 

• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 

• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 
snapshotbestand. 

• Record weergeven...: een gegevensrecord zoeken die 
eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 

weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

•  Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 

• Afsluiten: het venster sluiten. 

 
08_sites_nl.eps 
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Protocol | Locatie...   
Voer de volgende stappen uit om een locatielijst te maken: 

1. Selecteer Protocol | Locatie… om het scherm met de 
locatielijst te openen. 

2. Selecteer huidige vestiging om de lijst voor de huidige 
vestiging te maken, of deselecteer huidige vestiging om de 
lijst voor meerdere vestigingen te maken. 

3. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle locaties 
weergegeven. 

4. Selecteer bij "Uitvoer" een van de volgende opties: 

Standaard: het standaardrapport bevat de velden 
"Klantcode", "Site name" (Naam vestiging), "Site code" 
(Vestigingscode), "Location name" (Locatienaam), 
"Opmerkingen". 

Gedetailleerd: het rapport bevat alle velden. 

5. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 
groeperen (gesorteerd op basis van klant, vestiging of 
locatie). 

6. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

Als wilt dat bij het uitvoeren de vestigingen zijn gegroepeerd 
op basis van klanten, selecteert u Rapport groeperen. In 
het gegroepeerde rapport staan het klantnummer, de 
klantnaam en vestigingsnaam altijd voor de locatie. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 

• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 
indelingen. 

• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 

• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 
snapshotbestand. 

• Record weergeven...: een gegevensrecord zoeken die 
eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 

• Afsluiten: het venster sluiten. 
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Protocol | Apparaat...  
Voer de volgende stappen uit om een apparatenlijst te maken: 
1. Selecteer Protocol | Apparaten… om het scherm met de 

apparatenlijst te openen. 
2. Gebruik het tabblad Module om de gegevensweergave te 

beperken. 
3. Selecteer op het tabblad Apparaat de optie huidige 

vestiging om de lijst voor het huidige apparaat te maken, of 
deselecteer huidige klant om de lijst voor meerdere 
apparaten te maken. 

4. Voer de zoekcriteria in. 
Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle apparaten 
weergegeven. 

5. Selecteer bij Uitvoer de juiste opties: 
Standaard: het rapport bevat alleen de velden "Klantcode", 
"Site name" (Naam vestiging), "Site code" (Vestigingscode), 
"Location name" (Locatienaam), "Description" (Beschrijving), 
"Appliance no." (Apparaatnr.), "Type". 
Gedetailleerd: het rapport bevat alle velden. 
Apparaten met verstreken testdatum: alleen de apparaten 
waarvan de volgende testdatum is verstreken, worden 
afgedrukt. Verder kunt u de periode voor de apparaten met 
een verstreken testdatum opgeven in de twee invoervelden: 
"Next test from ... until ..." (Volgende test van ... tot ...). 
Dubbele apparaten: Hiermee maakt u per klant een lijst van 
apparaatnummers die meerdere malen voorkomen. U kunt 
de apparaatnummers in de lijst bewerken. 

6. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 
groeperen (gesorteerd op basis van klant, vestiging, locatie 
of apparaat). 

7. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

Als u wilt dat bij het afdrukken van de apparatenlijst ook het 
apparaatnummer en een testcode als streepjescode worden 
afgedrukt, selecteert u Afdrukken met streepjescode. 
Als u wilt sorteren op klanten, vestigingen en locaties, 
selecteert u Rapport groeperen. In het gegroepeerde 
rapport staan de beschrijving van de klant, vestiging en 
locatie altijd voor de apparatenlijst. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken..: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Record weergeven...: een gegevensrecord zoeken die 

eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 
• Selectie overdragen: deze knop wordt alleen 

weergegeven als het testcodedisplay is ingesteld op 
apparaten die gegevens (applaraten) kunnen 
overdragen via kabel of USB. 
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Protocol | Test 
Voer de volgende stappen uit om een lijst van tests te maken: 

1. Selecteer Protocol | Test om het scherm met de testslijst te 
openen. 

2. Selecteer huidige test om de lijst voor de huidige test te 
maken, of deselecteer huidige test om de lijst voor 
meerdere tests te maken. 

3. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven. 

4. Selecteer bij Uitvoer de juiste opties: 

Standaard: het rapport bevat de velden "Testdatum", " 
Tussentijdse test", "Client name" (Klantnaam), "Client No" 
(Klantnr.), "Klantcode", "Site name" (Naam vestiging), "Site 
code" (Vestigingscode), "Location name" (Locatienaam), 
"Appliance no." (Apparaatnr.), "Description" (Beschrijving), 
"Goedgekeurd", "Engineer" (Monteur). 

Gedetailleerd: het rapport bevat alle velden. 

Beknopt testcertificaat: De lijst met database-items wordt 
weergegeven in aangepaste vorm en kan niet worden 
gegroepeerd. De uitvoer is minimaal één pagina per test. 

5. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 
groeperen (gesorteerd op basis van klant, vestiging, locatie, 
apparaat, of test). 

Protocol | Testinstrument  
Voer de volgende stappen uit om een lijst van meetinstrumenten 
te maken: 

1. Selecteer Protocol | Testinstrument om het scherm met de 
meetinstrumentenlijst te openen. 

2. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven. 

3. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 

• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 
indelingen. 

• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 

• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 
snapshotbestand. 

• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 

• Sluiten: het venster sluiten. 
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Protocol | Technicus  
Voer de volgende stappen uit om een lijst van technici te maken: 

1. Selecteer Protocol | Technicus om het scherm met de lijst 
met technici te openen. 

2. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle technici 
weergegeven. 

3. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 

voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Type  
Voer de volgende stappen uit om een lijst met apparaattypen te 
maken: 

1. Selecteer Protocol | Type om het scherm met de lijst met 
apparaattypen te openen. 

2. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven. 

3. Selecteer bij Uitvoer een van de volgende opties: 

Standaard: het rapport bevat alleen de velden "Protection 
class" (Beveiligingsklasse), "Test intervals" (Testintervallen), 
"Test interval unit" (Eenheid van testinterval), "Intermediate 
test interval" (Interval tussentijdse test), "Intermediate test 
interval unit" (Eenheid van interval tussentijdse test), 
"Certificate" (Certificaat), "Electrical test" (Elektriciteitstest), 
"Test code" (Testcode). 

Gedetailleerd: het rapport bevat alle standaardvelden plus 
"Description" (Beschrijving). 

4. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 
groeperen. 

5. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

Als u bij het afdrukken ook de testcode als streepjescode wilt 
afdrukken, selecteert u Afdrukken met streepjescode. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 
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• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 
snapshotbestand. 

• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Teststap  
Voer de volgende stappen uit om een lijst van teststappen te 
maken: 
1. Selecteer Protocol | Teststap om het scherm met de lijst 

met teststappen te openen. 
2. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven. 

3. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 
groeperen. 

4. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 

voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Locatiecode  
U kunt de locatie opgegeven in de FLUKE 6500 tijdens het 
opslaan van de test. Als het item al als code in de lijst met 
locatiecodes staat, wordt de locatiecode vervangen door de 
locatienaam die in de lijst staat. 
1. Selecteer Protocol | Locatiecode. 
2. Klik op Nieuw om een nieuwe locatiecode toe te voegen aan 

de lijst. Met Verwijder verwijdert u de geselecteerde 
locatiecode. 

3. Selecteer Afdrukken met streepjescode om de lijst af te 
drukken inclusief de codes in de vorm van streepjescodes 
die geschikt zijn voor een streepjescodelezer. 

Protocol | Beschrijvingen  
Als in de lijst met apparaataanduidingen de beschrijving een 
code is, wordt in deze kolom de aanduiding weergegeven in 
plaats van de code. 

 
09_lodescrp_nl.eps 

Protocol | Beschrijvingen venster 
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Protocol | Apparaten met verstreken testdatum  
Gebruik Protocol | Apparaten met verstreken testdatum om 
een lijst te maken van apparaten waarvan de testdatum is 
verstreken. De weergegeven apparaten moeten worden getest 
binnen een bepaalde periode. In deze lijst kunt u apparaten 
selecteren of afdrukken. 
Wanneer een apparaat niet slaagt voor een test, wordt de datum 
van de volgende test niet gewijzigd. Wanneer de lijst met 
apparaten met een verstreken testdatum weer wordt 
opgevraagd, worden ook de apparaten weergegeven die al zijn 
getest, maar niet zijn geslaagd voor de test. 
1. Selecteer Protocol |Apparaten met verstreken testdatum. 
2. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle apparaten met 
een verstreken testdatum weergegeven in een tabel. 

3. Selecteer bij Uitvoer de optie Apparaten met verstreken 
testdatum. Verder kunt u de periode voor de apparaten met 
een verstreken testdatum opgeven in de twee invoervelden: 
"Next test from ... until ..." (Volgende test van ... tot ...). 

4. Selecteer de gewenste sorteervolgorde. 
5. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 

database-items wordt weergegeven. 
Als u het apparaatnummer samen met een testcode als 
streepjescode wilt afdrukken, selecteert u Afdrukken met 
streepjescode. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Record weergeven...: een gegevensrecord zoeken die 

eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel actieve 

venster. U kunt het venster op de voorgrond weergeven door 
het momenteel actieve venster te sluiten. Hiertoe klikt u op 
de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het venster 
met het afdrukvoorbeeld en de formulierinstellingen. In de 
modus van het afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de 
lijst opslaan en afdrukken, en de pagina-instellingen 
configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Of een apparaat wel of niet wordt weergegeven in de lijst met 
apparaten waarvan de testdatum is verstreken, is afhankelijk van 
de volgende testdatum en het geselecteerde testtype. De testdatum 
moet binnen de geselecteerde observatieperiode liggen en het 
testtype (complete test/tussentijdse test) moet overeenkomen met 
de ingestelde optie. 
Als u de velden Volgende test of Volgende tussentijdse test 
leeglaat of leegmaakt, wordt dit apparaat niet weergegeven 
wanneer u Protocol | Apparaten met verstreken testdatum 
selecteert. In dit geval krijgt het apparaat de status 
"decommissioned" (buiten werking) en wordt dit niet gecontroleerd 
op herhalende tests. 
Op de afgedrukte rapporten staan de volgende velden: "Client 
name" (Klantnaam), "Client No" (Klantnr.), "Klantcode", "Site name" 
(Naam vestiging), "Site code" (Vestigingscode), "Location name" 
(Locatienaam), "Description" (Beschrijving), "Appliance no" 
(Apparaatnr.), "Test code" (Testcode), "Next test" (Volgende test), 
"Next intermediate test" (Volgende tussentijdse test), "Type", "Test". 
Knop "Transfer selection" (Selectie overdragen) voor het 
overdragen van de gemarkeerde records naar het meetinstrument 
(alleen mogelijk met 0701/0702 pc-multitester 8993). 

Protocol | Foutstatistiek  
Gebruik Protocol | Foutstatistiek om een lijst te maken met 
apparaten uit een geselecteerd bereik. Met deze lijst kunt u de 
tests beoordelen op basis van "Goedgekeurd" en "Fout". Zo kunt 
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u een statistische evaluatie maken van de testresultaten over 
een bepaalde periode. 
1. Selecteer Protocol | Foutstatistiek om het scherm met de 

lijst met foutstatistieken te openen. 
2. Selecteer huidige test om de lijst voor de huidige test te 

maken, of deselecteer huidige test om de lijst voor 
meerdere tests te maken. U kunt dit filter ook selecteren 
voor alle andere registers. 

3. Voer de zoekcriteria in. 
Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven in een tabel. 

4. Selecteer de gewenste sorteervolgorde. 
5. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 

database-items wordt weergegeven. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Record weergeven...: een gegevensrecord zoeken die 

eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 
Met de knop Testinterval wijzigen kunt u het 
testinterval van apparaten in de lijst wijzigen met factor 

1. U kunt bijvoorbeeld het aantal tests verdubbelen door 
de factor 2 in te voeren. De volgende testdatum wordt 
automatisch berekend. 
Voordat u het testinterval van apparaten wijzigt, moet u 
het rapport evalueren. Met behulp van het rapport kunt 
u beoordelen of het testinterval bijvoorbeeld korter moet 
worden. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Testcertificaat afdrukken  
In dit menu kunt u een beknopt testcertificaat voor een of 
meerdere tests afdrukken of exporteren. 
1. Selecteer Protocol |Testcertificaat afdrukken om het 

scherm met de lijst met tests te openen. 
2. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven in een tabel. 

3. Selecteer de gewenste sorteervolgorde (op basis van klant, 
vestiging, locatie, apparaat of test). 

4. Selecteer bij Uitvoer de optie Beknopt testcertificaat. De 
uitvoer is minimaal één pagina per test. 

5. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 



DMS Software 
Gebruiksaanwijzing 

44 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren...: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken...: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan...: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Record weergeven...: een gegevensrecord zoeken die 

eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven...: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 
Met Testinterval wijzigen kunt u het testinterval van 
apparaten in de lijst wijzigen met factor 1. U kunt 
bijvoorbeeld het aantal tests verdubbelen door de factor 
2 in te voeren. De volgende testdatum wordt 
automatisch berekend. 
Voordat u het testinterval van apparaten wijzigt, moet u 
het rapport evalueren. Met behulp van het rapport kunt 
u beoordelen of het testinterval bijvoorbeeld korter moet 
worden. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 
Op afgedrukte rapporten staat informatie over de klant, het 
bedrijf (contractant), het apparaat en de test. 

Protocol | Niet-unieke apparaatnummers  
Als binnen een klant een apparaatnummer meerdere malen 
voorkomt, krijgt u hierover een melding tijdens het invoeren van 
het nummer of tijdens het opstarten van het programma. In de 
melding worden de betreffende testnummers weergegeven. 
Met deze functie kunt u de database doorzoeken op 
apparaatnummers van een klant die meerdere malen 
voorkomen. Dit wordt al gecontroleerd bij het invoeren van de 
apparaatnummers en eventuele onjuiste invoer wordt 
geblokkeerd. Het is echter ook mogelijk dat meerdere apparaten 
met hetzelfde nummer worden geladen in de database tijdens 
het importeren of verplaatsen van apparaten binnen de 
database. 
Voor automatische toewijzing moet het apparaatnummer binnen 
een klant uniek zijn. Nummers mogen niet meerdere keren 
voorkomen.  
1. Selecteer Dubbele apparaten in het gedeelte Uitvoer. 
2. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. Er wordt dan 

een lijst met dubbele apparaatnummers gegenereerd of er 
verschijnt een melding dat er geen dubbele 
apparaatnummers zijn gevonden. 

Opties in het menu Instellingen 
Gebruik het menu Instellingen om de basisinstellingen te 
configureren voor de database en het gebruikte meetinstrument. 

Instellingen | Directory's  
Hier moet u de directory's invoeren voor het opslaan van de 
meetwaarden in de buffer en de ingelezen meetwaarden.  
1. Selecteer Instellingen | Directory's. 
2. Geef in het veld "Directory for data files" (Directory voor 

gegevensbestanden) de locatie op waar u de DMS-database 
(FDMSPRO1x.MDB of FDMS1x.MDB) wilt opslaan. 

3. Geef in het veld "Directory of backup files" (Lijst met back-
upbestanden) op waar u de back-up van de database (met 
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bestandsextensie *.bak) en de back-upbestanden van de 
ingelezen meetwaarden (met bestandsextensie *.escap) wilt 
opslaan. 

Als u geen directory's invoert, worden de subdirectory's DATA en 
BACKUP van de programmadirectory gebruikt. 

Instellingen | Bedrijf  
1. Selecteer Instellingen | Bedrijf om het scherm met 

bedrijfsgegevens te openen.  
2. Voer in het veld Adres het adres van uw bedrijf in. 
3. U kunt desgewenst de directory en de bestandsnaam van 

uw bedrijfslogo invoeren in het veld Logo. Het logo van 
Fluke is de standaardinvoer. Het bedrijfslogo moet 
beschikbaar zijn in bitmap-indeling (*.bmp). Beide worden 
weergegeven op afgedrukte beknopte testcertificaten. Het 
bedrijfslogo wordt op de afdruk weergegeven in een formaat 
van ongeveer 24 x 24 mm. We raden u aan uw bedrijfslogo 
in dit formaat te maken, met een resolutie van 150 tot 
maximaal 300 dpi. 

4. Klik op OK om te bevestigen. 
Voor versie voor Verenigd Koninkrijk 
U kunt eventueel meer informatie invoeren, zoals het nummer 
van de NICEIC-inschrijving, het vestigingsnummer, 
telefoonnummer en faxnummer. 
U kunt desgewenst de directory en de bestandsnaam van uw 
bedrijfslogo invoeren in het veld Logo. Het logo van Fluke is de 
standaardinvoer. Het bedrijfslogo moet beschikbaar zijn in 
bitmap-indeling (*.bmp). Dit wordt weergegeven op afgedrukte 
beknopte testcertificaten. 
Het bedrijfslogo wordt op de afdruk weergegeven in een formaat 
van ongeveer 24 x 24 mm. Fluke raadt aan uw bedrijfslogo in dit 
formaat te maken, met een resolutie van 150 tot maximaal 
300 dpi. 

Voor niet-UK-versie 
U kunt uw E-Check*-logo integreren, indien dit beschikbaar is. 
Klik onder E_Check* Logo (E_Check*-logo) op Wijzigen en 
selecteer de directory en de bestandsnaam van uw E-Check*-
logo. Het Fluke-logo is standaard ingevoerd. U kunt beelden 
integreren met de bestandsextensies JPG, GIF, ICO, CUR, ENF 
en RLE. Het E-Check*-logo moet altijd beschikbaar zijn in 
bitmap-indeling (*.bmp) of Windows Metafile-indeling (*.wmf). Het 
E-Check*-logo verschijnt op afgedrukte standaardtestrapporten. 
Op de afdruk worden het bedrijfslogo en het E-Check*-logo 
geschaald naar ongeveer 24 x 24 mm. 
Fluke raadt aan dat u uw bedrijfslogo in dit formaat maakt, met 
een resolutie van 150 tot maximaal 300 dpi. Voor grotere 
afmetingen en resoluties, wordt het bestand van het bedrijfslogo 
erg groot, waardoor er mogelijk aanzienlijke vertraging ontstaat 
bij het afdrukken van de certificaten. 

Opmerking 
E-Check™ is een beschermde term van 
Landesinnungsverband Bayern. 

Instellingen | Seriële aansluiting  
1. Selecteer Instellingen | Seriële aansluiting.  

2. Voer in het invoervenster "COM" de seriële aansluiting in 
waarmee het meetinstrument gegevens overdraagt. 

3. Selecteer bijvoorbeeld COM 1 en klik op OK om te 
bevestigen. 
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Instellingen | Testcode weergeven  
Testcode weergeven: voor Fluke 6500, belangrijk voor het correct 
weergeven en afdrukken van de testcode. 
Instellingen | Gebruikerscode  
Gebruikerscode: dit is alleen van toepassing op pc-multitester 
8993, en is belangrijk voor correct gebruik van de 
gebruikerscode. 
Instellingen | Apparaatnr  
Apparaatnr.: is alleen van toepassing op 9032, 9050 en 9092, en 
is belangrijk voor correct gebruik van het klant- en 
apparaatnummer. 
Instellingen | Vestigingscode  
Vestigingscode: alleen van toepassing op Fluke 6500 (tot 
firmware V1.18), belangrijk voor correct gebruik van de klant- en 
vestigingscode. 
De vestigingscode wordt gebruikt bij het inlezen van gegevens vanaf 
het meetinstrument. De FLUKE 6500 heeft een klantcode die bestaat 
uit een klantcode en een vestigingscode. De laatste cijfers van de 
klantgegevens worden geïnterpreteerd als de vestigingscode wanneer 
de lengte van de vestigingscode is opgegeven als een waarde die 
groter is dan nul (0). De overige cijfers worden geïnterpreteerd als de 
klantcode. Zorg dat alle vestigingscodes de opgegeven lengte hebben. 

Instellingen | Taal  
In dit menu kunt u de taal (en het land) van de interface instellen.  

De database-items voor de apparaattypen en teststappen 
worden direct beïnvloed wanneer de taal wordt gewijzigd. 
Daarom kunnen deze items al worden bewerkt in de 
geselecteerde taal. Dit kan handig zijn voor het bewerken van 
apparaattypen en teststappen in een andere taal. Het 
programma hoeft dan niet continu opnieuw te worden opgestart. 
De taalinstelling is ook van invloed op de gemaakte testrapporten 
(belangrijk voor Verenigd Koninkrijk en Australië). 

Opmerking 
Voor het afdrukken van certificaten die worden gebruikt in 
het Verenigd Koninkrijk, moet de softwaretaal zijn ingesteld 
op Engels (Verenigd Koninkrijk). Het is niet mogelijk de 
certificaten later om te zetten vanuit een andere taal. 

Instellingen | Certificaat  
In dit menu kunt u een aantal voorkeuren instellen voor de 
handtekening op het certificaat.  
Als u op het certificaat de systeemdatum van de pc wilt 
gebruiken, selecteert u Systeemdatum gebruiken. 
U kunt voor de handtekening een gescande handtekening 
gebruiken die is opgeslagen in bitmap-indeling (.bmp). 

Instellingen | Gebruiker  
U kunt in Fluke DMS verschillende toegangsrechten toewijzen 
aan verschillende gebruikers. 
Bij het starten van de software is aanmelding door de gebruiker 
alleen vereist als: 
• er een wachtwoord is opgeslagen voor de beheerder  
• er meerdere gebruikers zijn 
1. Klik op Nieuw om een ander gebruikerstype te maken. 

Alleen de beheerder is bevoegd om nieuwe gebruikers te 
maken of gebruikers te wijzigen of verwijderen. Verder is het 
niet mogelijk de gebruiker "Administrator" (Beheerder) te 
verwijderen of de naam ervan te wijzigen. 

2. Voer in het dialoogvenster New User (Nieuwe gebruiker) een 
naam in en desgewenst een wachtwoord. 
U kunt de volgende gebruikerstypen definiëren: 
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Administrator heeft alle rechten (bewerken, maken, 
verwijderen): 

Gebruiker A: kan de bestaande records 
bewerken/verwerken 

Gebruiker B: kan de bestaande records bewerken / 
verwerken en kan nieuwe records maken 

Gebruiker C: kan de bestaande records  
Gebruiker D: heeft alle rechten, behalve voor het maken 

van nieuwe gebruikers 
Gebruiker E: heeft alle rechten, maar niet voor het wijzigen 

van toegangsrechten 
De menufuncties waarvoor een gebruiker geen rechten heeft, zijn 
niet beschikbaar (grijs weergegeven). 

 
10_user_nl.eps 

Voorbeeld van vensters met verschillende gebruikers 

Instellingen | Opties  
Wanneer het programma wordt gestart, worden alle klanten 
gecontroleerd op dubbele apparaatnummers. Voer de volgende 
stappen uit om deze controle te deactiveren, zodat het 
programma sneller opstart: 
1. Selecteer Instellingen | Opties. 
2. Schakel het selectievakje Bij starten van programma 

controleren op dubbele apparaatnummers uit. 

? Menu  
? | Help 
Opent deze handleiding. 

? | Info 
Opent een venster met informatie over de toepassing en 
technische ondersteuning. 
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Menufuncties voor de module INST 
Opties in het menu File (Bestand) 
Bestand | Gegevens ontvangen van 
testinstrument  
Voer de volgende stappen uit om gegevens in te lezen vanaf het 
meetinstrument. 

1. Selecteer Bestand | Gegevens ontvangen van 
testinstrument. Het venster met meetinstrumenten wordt 
weergegeven. 

2. Selecteer het type meetinstrument en de meetwaarden die u 
wilt inlezen in de lijst. 

In Fluke DMS worden niet alle instrumenttypen gebruikt. 

o Als er meerdere instrumenten van hetzelfde type zijn, 
selecteert u alleen het juiste type meetinstrument. Fluke 
DMS selecteert dan automatisch het juiste 
meetinstrument op basis van het serienummer. 

o Wanneer een meetinstrument voor de eerste keer 
gegevens ontvangt en er nog geen instrument met dit 
serienummer beschikbaar is in de instrumentenlijst, 
wordt er een nieuw meetinstrument toegevoegd aan de 
lijst. Gegevens zoals het artikelnummer, de volgende 
kalibratiedatum en opmerkingen moeten dan worden 
aangevuld. U kunt meetinstrumenten ook handmatig 
maken via Weergeven | Testinstrument. 

o Als er geen serienummer wordt overgedragen, 
verschijnt het veld Serial No. (Serienr.) eenmalig. Hierin 
kunt u het serienummer invoeren. Als er meerdere 
meetinstrumenten van hetzelfde type, maar zonder 
serienummer zijn, selecteert u het relevante 
serienummer uit de lijst voordat u de 
gegevensoverdracht uitvoert. 

o Als u een onjuist type meetinstrument selecteert, 
kunnen de ontvangen gegevens niet worden verwerkt. 

3. Klik op Doorgaan. 

4. Start de gegevensoverdracht op het meetinstrument. U kunt 
de overdracht van de afzonderlijke waarden volgen. 

Het is belangrijk dat u wacht totdat alle gegevens zijn 
overgedragen. Nadat de laatste waarde is overgedragen, 
wordt het venster automatisch gesloten. 

Als er een groot aantal waarden moet worden overgedragen 
vanaf het meetinstrument, kan de gegevensoverdracht 
enkele minuten duren. 

5. Wanneer de overdracht is voltooid, verschijnt er een venster 
waarin u de meetwaarden kunt toewijzen. 

Selecteer de toewijzing van de meetgegevens aan de 
bestaande gegevensrecords (voor klant en vestiging) of 
maak nieuwe gegevensrecords. U hebt de volgende 
mogelijkheden. 

o Als u later een nieuwe klant en een nieuwe vestiging wilt 
maken, klikt u meteen op de knop "Doorgaan". 

o Selecteer een klant om gegevens toe te wijzen aan een 
bestaande klant en selecteer een vestiging om 
gegevens toe te wijzen aan een bestaande vestiging 
(bijvoorbeeld klant A, vestiging 1). Aanbevolen versie. 
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Selecteer nu een bestaand certificaat of bestaande test of 
maak een nieuw certificaat met de knop Nieuw op de regel 
"Test". 

6. Als u een nieuwe klant of vestiging wilt maken, of als u 
onmiddellijk een nieuw certificaat wilt maken, klikt u naast 
het selectieveld op de knop Nieuw. 

Opmerking 
Op de achtergrond wordt in het hoofdvenster een 
nieuwe gegevensrecord met de naam "xxx" gemaakt. 
Als u deze gegevensrecord wilt wijzigen, selecteert u 
het hoofdvenster en voert u de gewenste gegevens in. 
Hierna gaat u terug naar het venster "Assign the 
measurement… (De meetwaarde toewijzen…). 

De automatische toewijzing van het meetresultaat aan de 
verdelers en stroomcircuits kan alleen plaatsvinden als de codes 
van de verdeler en het stroomcircuit correct zijn ingevoerd op 
basis van de lijst met stroomcircuits. 

Vervolgens wordt het venster "Read in data" (Ingelezen 
gegevens) weergegeven. Hier doet u de definitieve toewijzing 
van meetwaarden aan verdelers en stroomcircuits. Dit venster 
wordt direct geopend wanneer u Weergeven | Ingelezen 
gegevens selecteert. 

Alle ingelezen meetwaarden worden over het algemeen 
opgeslagen in een back-upbestand (met bestandsextensie 
*.SER), in de subdirectory BACKUP. De bestandsnamen krijgen 
een oplopend nummer. Het is ook mogelijk de gegevens over te 
dragen vanuit dit bestand. Selecteer Bestand | Gegevens lezen 
uit bestand. 

Bestand |Gegevens lezen uit bestand 
Met deze functie kunt u gegevens die al zijn ingelezen 
overdragen naar de database. 

1. Selecteer Bestand | Gegevens lezen uit bestand.  

2. Selecteer het bestand met meetwaarden en klik op Openen. 

3. Er verschijnt een venster waarin u meetwaarden kunt 
toewijzen. 

U kunt nu de toewijzing van de meetgegevens aan de 
bestaande gegevensrecords (voor klant en vestiging) 
selecteren of u kunt nieuwe gegevensrecords maken. U hebt 
de volgende mogelijkheden. 

o Als u later een nieuwe klant en een nieuwe vestiging wilt 
maken, klikt u meteen op de knop "Continue" 
(Doorgaan). 

o Selecteer een klant om gegevens toe te wijzen aan een 
bestaande klant en selecteer een vestiging om 
gegevens toe te wijzen aan een bestaande vestiging 
(bijvoorbeeld klant A, vestiging 1). Aanbevolen versie. 

Selecteer nu een bestaand certificaat of bestaande test of 
maak een nieuw certificaat met de knop NIEUW op de regel 
"Test".  

4. Als u een nieuwe klant of vestiging wilt maken, of als u 
onmiddellijk een nieuw certificaat wilt maken, klikt u naast 
het selectieveld op de knop Nieuw. 
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Opmerking 
Op de achtergrond wordt in het hoofdvenster een 
nieuwe gegevensrecord met de naam "xxx" gemaakt. 
Als u deze gegevensrecord wilt wijzigen, selecteert u 
het hoofdvenster en voert u de gewenste gegevens in. 
Hierna gaat u terug naar het venster "Assign the 
measurement… (De meetwaarde toewijzen…). 

De automatische toewijzing van het meetresultaat aan de 
verdelers en stroomcircuits kan alleen plaatsvinden als de codes 
van de verdeler en het stroomcircuit correct zijn ingevoerd op 
basis van de lijst met stroomcircuits. 

Het venster Read in data (Ingelezen gegevens) verschijnt. Hier 
doet u de definitieve toewijzing van meetwaarden aan verdelers 
en stroomcircuits. Dit venster wordt direct geopend wanneer u 
"View (Weergeven) | Read in data (Ingelezen gegevens)" 
selecteert. 

Bestand |Databasekopie (reproductie) 
Gebruik Bestand | Databasekopie (reproductie) om een kopie 
van de huidige database te maken. 

Opmerking 
Access 2013 (Run Time) biedt geen ondersteuning voor 
reproductie. 

Belangrijke opmerkingen voor het maken van een 
reproductie 
Een databasekopie (reproductie van FDMSPRO1x.MDB 
FDMS1x.MDB) die kan worden gesynchroniseerd, kan alleen 
worden gemaakt van de originele database FDMSPRO1x.MDB 
of FDMS1x.MDB die is geïnstalleerd vanaf de dvd. 

Met een databasekopie kunt u zorgen dat externe medewerkers 
de software kunnen gebruiken op een notebook wanneer ze 
onderweg zijn. Vervolgens kunt u de databasekopieën weer 
synchroniseren met de originele database. 

• Verwijder geen records uit de databasekopieën. Als een of 
meer records worden verwijderd uit de databasekopie, 
worden de verwijderde gegevens ook verwerkt wanneer de 
kopie wordt gesynchroniseerd met de originele database, en 
worden deze records ook verwijderd uit de originele 
database. 

• De databasesynchronisatie kan worden uitgevoerd in beide 
richtingen. Als een specifieke gegevensrecord bijvoorbeeld 
wordt bewerkt in beide databases, wordt de wijziging aan de 
originele database altijd beschouwd als de basis van de 
synchronisatie. 

• Uit de originele database zijn maximaal 10 reproducties 
toegestaan. 

• Wijzig nooit de bestandsnaam van de reproductie of van de 
originele database. 

• Voordat u de reproducties synchroniseert met het origineel, 
moeten het origineel en de reproductie in dezelfde map 
staan als toen ze werden gemaakt. 

• Maak nooit een kopie van een reproductiedatabase om een 
andere reproductie te maken. 

• Synchronisatie moet starten binnen 60 dagen. 

• Verwijder, verplaats of wijzig de naam niet van records in de 
reproducties van de originele database. U mag deze 
bewerkingen alleen uitvoeren in de originele database. 
Synchroniseer vervolgens de originele database met de 
reproducties, zodat de wijzigingen zichtbaar worden in de 
reproducties. 
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• Onthoud dat alle wijzigingen in een database worden 
doorgevoerd in alle databases. Deze zijn echter pas 
zichtbaar na synchronisatie. 

• De wijzigingen in de originele database hebben een hogere 
prioriteit dan de wijzigingen in de reproducties. 

• Wijzigingen in verschillende reproducties hebben dezelfde 
prioriteit. Het is dus niet zeker welke wijziging uiteindelijk 
wordt doorgevoerd bij synchronisatie. 

• Meng nooit verschillende versies van de database door 
elkaar. Na synchronisatie wordt het versienummer verhoogd. 
Back-ups van oudere versies kunnen niet worden 
gesynchroniseerd met databases van een nieuwere versie. 

1. Selecteer Bestand | Databasekopie (reproductie) | Maken 
om het venster voor het maken van een databasekopie te 
openen. 

2. Selecteer een bestandsnaam en klik op Opslaan. 
Zodra de kopie is opgeslagen, verschijnt er een melding dat 
de databasekopie is gemaakt. 

3. Klik op OK. 
Als u de databasekopie wilt gebruiken op een andere 
computer, moet u op die computer de naam van de nieuwe 
database en directory instellen. Gebruik het menu 
Instellingen | Directory's. 

5. Selecteer Bestand | Databasekopie (reproductie) | 
synchroniseren om de databases te synchroniseren. 

6. Selecteer de externe database en klik op Openen.  
Let op de systeemmelding over verwijderde gegevens. 
Gegevens in de gesynchroniseerde databases worden 
verwijderd. 
Er wordt een melding weergegeven wanneer het 
synchroniseren van de database is voltooid. 

Bestand | Gegevens importeren  
U kunt meetwaarden in de database importeren vanuit een 
oudere versie van de software. Daarnaast kunnen de Engelse 
versies importeren vanuit Excel en PowerCert II. 

Importeren vanuit vorige versies van de software  

1. Sluit het programma waaruit u de gegevens wilt importeren. 

2. Selecteer Bestand | Gegevens importeren | es control-
module INST; het venster voor de gegevensimport wordt 
weergegeven. 

3. Voer in het veld "Source" (Bron) de directory en het 
databasebestand in van "es control" waaruit u de gegevens 
wilt importeren. U kunt ook op de knop zoeken klikken om 
een directory en databasebestand te selecteren. 

4. Klik op start data transfer (gegevensoverdracht starten) 
om de gegevensimport te starten. 
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Bestand | Afsluiten (en herstel van een 
beschadigde database) 
Gebruik Bestand | Afsluiten om de database te sluiten en het 
programma af te sluiten. U kunt nu de database comprimeren. 
Voor een tijdelijke gegevensback-up kunt u een back-up van de 
database opslaan in back-upbestand FDMSPRO1x_BAK.MDB of 
FDMS1x_BAK.MDB, in de subdirectory BACKUP, wanneer het 
programma wordt afgesloten. 
Er verschijnt een melding dat u een back-upbestand opslaat.  
1. Klik op Ja om een back-up van de database te maken en de 

database te comprimeren. De huidige status van de 
database wordt opgeslagen als ...BACKUP\ 
FDMSPRO1x_BAK.MDB of FDMS1x_BAK.MDB. Het maken 
van de back-up kan enige tijd duren, afhankelijk van de 
snelheid van de computer en de grootte van de database. 
Nadat de back-up is gemaakt, wordt de database (niet de 
back-up) gecomprimeerd en gereorganiseerd. 
Het reorganiseren en comprimeren kunnen enige tijd duren, 
afhankelijk van de grootte van de database. 
Als uw gegevens beschadigd raken of per abuis worden 
verwijderd wanneer het programma de volgende keer wordt 
gestart, kunt u met deze back-up de gegevens herstellen. 
a. Voor het herstellen van de gegevens moet u de naam 

van de ongeldige of beschadigde database 
FDMSPRO1x.MDB of FDMS1x.MDB in de directory 
DATA wijzigen in bijvoorbeeld FDMSPRO1x.XXX. 

b. Kopieer back-upbestand ...\BACKUP\ 
FDMSPRO1x_BAK.MDB of FDMS1x_BAK.MDB naar de 
directory DATA. 

c. Wijzig de naam van het bestand 
FDMSPRO1x_BAK.MDB of FDMS1x_BAK.MDB in 

FDMSPRO1x.MDB of FDMS1x.MDB en start het 
programma opnieuw. 

Menu Module 
Alleen de apparaten en tests van de geselecteerde module 
worden weergegeven. Als de modules niet zijn geïnstalleerd, zijn 
de bijbehorende menu-items niet beschikbaar (grijs 
weergegeven). 

Opties in het menu Bewerken 
Dit hoofdmenu bevat opdrachten die u kunt uitvoeren op de 
records van klanten, vestigingen, tests, verdelers en 
stroomcircuits. 

Bewerken | Certificaat/test zoeken  
Gebruik Bewerken | Certificaat/test zoeken om een 
certificaat/test te zoeken en direct weer te geven. U kunt zoeken 
met de volgende criteria: 

Certificaat zoeken 
• In het gedeelte "Sorteervolgorde" kunt u verschillende 

criteria selecteren voor het sorteren van de resultatenlijst. 

• Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven in een tabel. 



 DMS 0100/INST 
 Menufuncties voor de module INST 

53 

Bewerken | Record toevoegen  
Gebruik Bewerken | Record toevoegen om een nieuwe 
gegevensrecord te maken voor het geselecteerde databaseveld 
(geldig voor records van "Klant", "Vestiging", "Certificate" 
(Certificaat), "Distribution" (Verdeler) en "Current circuit" 
(Stroomcircuit)). 

1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 
database te selecteren. 

2. Selecteer Bewerken | Record toevoegen of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken voor het 
maken van een nieuwe record. 

De standaardinvoer voor de naam van een nieuwe 
gegevensrecord voor "Klant", "Vestiging", "Distribution" 
(Verdeler) en "Current circuit" (Stroomcircuit) is "xxx". 

De standaardinvoer voor de code van een nieuwe 
gegevensrecord voor "Sites" (Vestigingen), "Distribution" 
(Verdeler) en "Current circuit" (Stroomcurcuit) is een 
volgnummer dat begint met "001". 

De standaardinvoer voor een nieuwe test is "Initial test" 
(Eerste test). De standaardinvoer voor een nieuwe 
testdatum is de huidige datum. 

3. Wijzig de naam van de gegevensrecord en voer de 
gegevens in voor de nieuwe gegevensrecord. Vul de overige 
velden naar wens in. 

De gegevens worden opgeslagen in de database zodra u 
het huidige invoervenster verlaat of een andere 
gegevensrecord selecteert. 

Bewerken | Knippen - verplaatsen  
Gebruik Bewerken | Knippen om een bestaande 
gegevensrecord te knippen uit het geselecteerde databaseveld. 
U kunt de geselecteerde gegevensrecord verplaatsen (knippen 
en plakken) binnen de DMS-database via Bewerken | Plakken. 

1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 
database te selecteren. 

2. Selecteer Bewerken | Plakken of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken. De 
record wordt geselecteerd en u kunt deze verplaatsen 
binnen de database middels kopiëren en plakken. 

Het is niet mogelijk klanten te knippen omdat deze niet kunnen 
worden toegewezen aan een hoger databaseniveau. Deze 
functie is niet beschikbaar voor een klant of de uitvoer van deze 
functie wordt genegeerd. 

Bewerken | Kopiëren (Edit | Copy) 
Gebruik Bewerken | Kopiëren om een bestaande 
gegevensrecord te kopiëren voor het geselecteerde 
databaseveld, waaronder alle items (geldig voor records van 
"Klant", "Vestiging", "Certificate" (Certificaat) en 
"Distribution"(Verdeler)). 

1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 
database te selecteren. 

2. Selecteer Bewerken | Kopiëren of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken. De 
geselecteerde gegevensrecord wordt gekopieerd. 
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Bewerken | Plakken  
Gebruik Bewerken | Plakken om een gekopieerde 
gegevensrecord in te voegen of om een eerder geknipte 
gegevensrecord toe te wijzen aan een andere gegevensrecord 
binnen de FLUKE DMS-database. Als u een gegevensrecord wilt 
plakken, moet u een databaseveld selecteren dat zich op 
hetzelfde databaseniveau bevindt. 

1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 
database te selecteren.  

2. Selecteer Bewerken | Plakken of klik met de 
rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken en de 
geselecteerde gegevensrecord te plakken in de 
geselecteerde test (de record wordt verplaatst). 

De code voor een vestiging moet uniek zijn binnen een klant 
en de codes voor een verdeler en stroomcircuit moeten 
uniek zijn binnen een test. Nummers mogen niet meerdere 
keren voorkomen. U kunt deze code desgewenst controleren 
na elke reproductie en wijziging. 

De codes voor de vestiging, verdeler en het stroomcircuit 
worden automatisch toegewezen. Hiertoe wordt de laatst 
gebruikte code verhoogd met 1. 

Aan de naam van een gekopieerde gegevensrecord wordt 
het woord "Copy" (Kopie) toegevoegd. 

De gegevens worden opgeslagen in de database zodra u 
het huidige invoervenster verlaat of een andere 
gegevensrecord selecteert. 

Opmerking 
Tijdens het kopiëren worden meetwaarden niet 
overgedragen. U moet deze opnieuw maken of inlezen 
vanaf het meetinstrument omdat er voor elke test 
controleerbare meetwaarden beschikbaar moeten zijn. 

Bewerken | Record verwijderen 
Gebruik Bewerken | Verwijderen om de geselecteerde 
gegevensrecord te verwijderen. 
1. Selecteer Weergeven of klik op het databaseveld om de 

database te selecteren. 
2. Selecteer Bewerken | Record verwijderen of klik met de 

rechtermuisknop om het pop-upmenu te gebruiken voor het 
verwijderen van de record. 

3. Klik op OK om de beveiligingswaarschuwing te bevestigen. 
Wanneer u klanten, vestigingen of certificaten/tests 
verwijderd, wordt er een beveiligingsmelding weergegeven 
met de mededeling dat alle onderliggende records ook 
worden verwijderd. Klik op OK om door te gaan.  
Als een andere module aanvullende apparaten bevat, wordt 
in een beveiligingsmelding het aantal gegroepeerde 
apparaten weergegeven op basis van de afzonderlijke 
modules. U moet hiermee rekening houden omdat ook in de 
andere modules alle records worden verwijderd. 

Opties in het menu Weergeven 
Gebruik de menufuncties in dit gedeelte om naar de 
verschillende databasevelden te gaan. Als u een gegevensrecord 
wilt selecteren, moet u een item selecteren in het databaseveld. 
Als u de records wilt weergeven, klikt u op het bijbehorende 
lijstveld of op de knop onder de lijstvelden. 
Tenzij anders is aangegeven, hebben alle databasevelden een 
capaciteit van maximaal 50 tekens. Dit betekent niet dat wanneer 
u de beschikbare ruimte maximaal gebruikt er ook nuttige 
resultaten worden gegeven in rapporten en lijsten. 
"Opmerkingen" is een tekstveld en heeft geen vooraf 
gedefinieerde lengte (het maximum aantal toegestane tekens is 
64.000). U kunt in het veld regeleinden invoeren. De veldinhoud 
gaat automatisch naar de volgende regel wanneer er een 
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regeleinde vereist is. De weergegeven regellengte komt niet 
noodzakelijkerwijs overeen met de lay-out van de afdruk. 

Weergeven | Klant  
Gebruik Weergeven | Klant om de klantrecord weer te geven. 
Alle velden kunnen worden bewerkt. Elke vestiging moet worden 
toegewezen aan een klant. Klanten bevinden zich op het hoogste 
niveau van de databasestructuur, die bestaat uit een vestiging, 
test, verdeler en stroomcircuit. De velden zijn: 

• "Naam" en "Client no." (Klantnummer): Korte benamingen 
van de klant. Deze velden worden niet afgedrukt op het 
testrapport. 

• "Klantcode": Een unieke code ter identificatie van de klant. 
Met de klantcode kunnen de meetwaarden direct worden 
toegewezen via de gebruikerscode. Voorloopnullen voor de 
klantcode worden verwijderd. De klantcode wordt slechts 
eenmaal toegewezen en moet voor elke klant uniek zijn. 

• "Contact", "Bedrijf", "Afdelingen", "Straat", "Postcode" en 
"Plaats" vormen gezamenlijk het klantadres dat wordt 
afgedrukt op testrapporten. 

• "Opmerkingen": een notitieveld waarin u meer 
klantgegevens kunt invoeren. 

• "Phone" (Telefoon): het telefoonnummer van de klant  

• "Mobile phone" (Mobiele telefoon): het nummer van de 
mobiele telefoon van de klant  

• "Fax": het faxnummer van de klant  

• "Email" (E-mail): het e-mailadres van de klant 

Weergeven | Vestiging 
Gebruik Weergeven | Vestiging om de vestigingsrecord weer te 
geven. Alle velden kunnen worden bewerkt. Elke klant kan 
meerdere vestigingen hebben (bijvoorbeeld gebouwen of 
fabrieken) waarin tests, verdelers en stroomcircuits voorkomen 
die waarden bevatten. 

• Site code (Vestigingscode): de code voor de vestiging wordt 
automatisch toegewezen wanneer de vestiging wordt 
gemaakt. Deze kunt u later wijzigen. De code moet een 
nummer van drie cijfers zijn tussen 1 en 999. 

Het doel van de vestigingscode is om meetwaarden op te 
slaan in het meetinstrument, op zodanige wijze dat deze bij 
het inlezen automatisch kunnen worden toegewezen aan de 
bijbehorende vestiging, evenals aan de verdelers en 
stroomcircuits. De vestigingscode is het nummer dat wordt 
ingevoerd voor het object bij het opslaan van meetwaarden 
in het meetinstrument en waaronder de meetwaarden 
worden opgeslagen in het meetinstrument. De 
vestigingscode wordt niet gebruikt in Fluke 1653. 

• " Opmerking": Een notitieveld waarin u meer gegevens kunt 
invoeren. De code wordt afgedrukt in het veld "No." (Nr.) als 
er geen nummer is ingevoerd. 

• "Naam": naam van de vestiging 

• "number" (Nummer): vestigingsnummer 

• "Contact" (Contactpersoon): contactpersoon op de vestiging 

• "Phone" (Telefoon): telefoonnummer van de vestiging 

• "Fax": faxnummer van de vestiging 

• "Email" (E-mail): e-mailadres van de vestiging 

• "Street" (Straat): naam van de straat van de vestiging 
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• "Postcode": postcode van de vestiging 

• "Plaats": plaats van de vestiging 

• "Project Manager / Responsible for" (Projectmanager / 
verantwoordelijk voor): de naam of code van de 
contactpersoon 

Voor elke vestiging kan een beeld worden opgeslagen. Dit beeld 
wordt afgedrukt in het rapport dat u maakt via "Protocol | 
Certificaat afdrukken | Lijst met stroomcircuits". U kunt een 
vestigingsbeeld opslaan door rechts van het invoerveld op de 
knop [...] te klikken. Het venster voor het selecteren van het 
beeldbestand verschijnt. Open het beeldbestand. U kunt de 
weergave van een beeld in- of uitschakelen met de knoppen 
Weergeven (of Afsluiten). 

Het beeld moet altijd beschikbaar zijn in bitmap-indeling (*.bmp) 
of Windows Metafile-indeling (*.wmf). Met "*.*" (bevestigen met 
ENTER-toets) in het venster "File name" (Bestandsnaam), kunt u 
ook beelden koppelen met de bestandsextensie "JPG", "GIF", 
"ICO", "CUR", "ENF" en "RLE". Het is ook mogelijk af te drukken 
op het rapport. 

Op de afdruk wordt het beeld van de vestiging geschaald naar 
een grootte van ongeveer 78 x 61 mm (B x H). Fluke raadt aan 
dat u het beeld in dit formaat maakt, met een resolutie van 
150 dpi tot maximaal 300 dpi. Voor grotere afmetingen en 
resoluties, wordt het beeldbestand erg groot, waardoor er 
mogelijk aanzienlijke vertraging ontstaat bij het afdrukken van de 
certificaten. 

Weergeven | Certificaat/Test  
Met dit menu geeft u de testrecord weer. Het venster bevat 
verschillende tabbladen, afhankelijk van de geselecteerde taal: 

Nederlands: 
 Testrapport 
 Visuele controle 
 Gecontroleerd 
 Meting 
 E-check-rapport 
 Overnamerapport 
 Uitrusting 
Overige talen: 
 Testrapport 
 Visuele controle/gecontroleerd  
 Meting  
 Testresultaat/opmerkingen 
 Toestandsrapport  
 E-check-rapport 
 Overnamerapport  
• Uitrusting 
Alle velden en invoer op de tabbladen worden afgedrukt op de 
standaardcertificaten: Overnamerapport, testrapport en E-Check-
rapport. 

W Belangrijke opmerking voor certificaten voor gebruik in 
het Verenigd Koninkrijk 

Alle markeervelden en teksten die u invoert op de 
geselecteerde pagina's van de certificaten op het 
scherm, worden afgedrukt op de bijbehorende 
pagina's van het geselecteerde certificaat. 
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Welke invoervelden worden weergegeven, is afhankelijk van het 
certificaattype dat is geselecteerd. Als de taal "English (United 
Kingdom)" (Engels (Verenigd Koninkrijk)) is, zijn IET*- en 
NICEIC*-certificaten beschikbaar.  
De invoer uit de tabbladen "Handing-Over report" 
(Overnamerapport) en "Appliances" (Apparaten) worden 
weergegeven op het standaardovernamerapport. 
De tabel "Appliances" (Apparaten) heeft 58 kolommen en 
maximaal 48 regels. Kolommen 1-29 worden weergegeven op de 
eerste pagina, en kolommen 30-58 op de volgende pagina. 

Weergeven | Verdeler  
Gebruik Weergeven | Verdeler om de verdelerrecord weer te 
geven. Alle velden kunnen worden bewerkt. Aan elke vestiging 
kunt u meerdere tests met verdelers en stroomcircuits met 
waarden toewijzen. De velden zijn: 
• Code van verdeler: de code voor de verdeler wordt 

automatisch toegewezen wanneer de verdeler wordt 
gemaakt. Deze kunt u later wijzigen. De code moet een 
nummer van twee cijfers zijn tussen 1 en 99 (bij gebruik van 
Fluke 1653/1653B). 
Het doel van de verdelercode is om meetwaarden op te 
slaan in het meetinstrument, op zodanige wijze dat deze bij 
het inlezen automatisch kunnen worden toegewezen aan de 
bijbehorende verdelers en stroomcircuits. De verdelercode is 
het nummer dat wordt ingevoerd voor de verdeler wanneer 
deze wordt opgeslagen in het meetinstrument en waaronder 
de meetwaarden worden opgeslagen in het meetinstrument. 
Bij de Fluke-installatietester 1653 wordt het veld "Data 
record" (Gegevensrecord) gebruikt als de verdelercode. 

• Nummer van verdeler: u kunt het nummer van de verdeler 
opgeven. Bijvoorbeeld UV01. Als hier een beschrijving is 
ingevoerd, wordt de beschrijving afgedrukt in plaats van de 
verdelercode. 

• Distribution name (Verdelernaam): u kunt een naam invoeren 
voor deze verdeler. Klik rechts van het invoerveld op "". Er 
wordt een lijst weergegeven van alle verdelernamen die in 
gebruik zijn. Selecteer het item in de lijst. 

In de tabel "Current circuit (Explanation)" (Stroomcircuit 
(legenda)) staat het overzicht van het stroomcircuit in de 
geselecteerde verdeler, met de beschrijvingen van code, 
nummer, naam, leiding/kabel, zekering, aardlekschakelaar en 
opmerkingen. 
U kunt deze beschrijvingen ook invoeren in het venster "Current 
circuit" (Stroomcircuit), maar het is sneller en handiger om deze 
direct in deze tabel in te voeren.  
• Code: Wordt automatisch toegewezen wanneer 

stroomcircuits worden gemaakt. Dubbelklik om de code te 
wijzigen. 

• Nr.: dubbelklik om de velden te wijzigen.  
• Naam: u kunt het veld wijzigen door erop te dubbelklikken 

en vervolgens op het veld [...] rechts van het invoerveld te 
klikken. Er wordt een lijst weergegeven van alle 
stroomcircuitnamen die in gebruik zijn. Selecteer een item in 
de lijst. 

• De kolommen Leiding/kabel, Zekering en RCD 
(Aardlekschakelaar) kunt u ook wijzigen door erop te 
dubbelklikken. Selecteer een item in de lijst. 

• Opmerking: klik om de invoer te bewerken. 
Om invoer te vergemakkelijken, biedt Fluke DMS de mogelijkheid 
om kolommen uit meerdere stroomcircuits te markeren met de 
muis. 
Schakel naar de verdelerweergave. 
Voer de volgende stappen uit om meerdere velden te markeren: 
1. Zet de muisaanwijzer in de kolom (bijvoorbeeld "No." (Nr.)), 

aan het begin van de regel voor het eerste veld (bijvoorbeeld 
"003") totdat de muisaanwijzer verandert in een dradenkruis.  
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2. Klik en sleep naar de regel van het laatste veld (bijvoorbeeld 
"008"). 

3. Laat de muisknop los en verplaats de aanwijzer naar het 
gemarkeerde gebied. 

4. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Groep 
aanpassen. 

5. Voer de nieuwe benaming of aanpassing in. De 
geselecteerde beschrijving verandert voor alle geselecteerde 
velden. 
Op deze manier kunt u zeer eenvoudig identieke 
toewijzingen maken voor " Leiding/kabel", "Zekering", "RCD" 
(Aardlekschakelaar) of "Opmerkingen". 

Verder biedt Fluke DMS de mogelijkheid van automatisch 
nummeren bij het toewijzen van stroomcircuitcodes en het 
nummeren van stroomcircuitcodes. Voer de volgende stappen uit 
om velden automatisch te nummeren:  
1. Markeer de kolom (bijvoorbeeld " Stroomcircuitnummer").  
2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Groep 

aanpassen.  
3. Voer in het nieuwe venster de nieuwe beschrijving in 

(bijvoorbeeld "1F1") en klik op OK om te bevestigen. 

Fluke DMS nummert alle stroomcircuits, beginnend met 1F1 tot 
en met 1F13.

 
11_printcert_nl.eps 

Automatische nummering van stroomcircuits 

De automatische toewijzing werkt alleen als de beschrijving 
eindigt op een nummer. Als u in het voorbeeld alleen "1F" 
invoert, wordt de beschrijving "1F" aan alle velden toegewezen. 

Voor de automatische toewijzing van de meetwaarden aan de 
verdelers en stroomcircuits, moet de verdelercode binnen een 
test uniek zijn. Dubbele nummers mogen niet worden 
toegewezen. De verdelercode wordt automatisch toegewezen 
wanneer deze wordt gemaakt. Wijzig dit veld niet. U kunt de code 
desgewenst wijzigen. 

Als er binnen een klant dubbele verdelercodes voorkomen, wordt 
er een foutmelding weergegeven. De dubbele codes moeten dan 
worden gewijzigd in het venster "Distribution" (Verdeler) of 
"Current circuit (Explanation)" (Stroomcircuit (legenda)). 

Middels de handmatige invoer van verdelers en stroomcircuits 
kunt u de structuur van een vestiging invoeren voordat u een test 
uitvoert. U kunt een lijst met stroomcircuits afdrukken, waarmee 
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de technicus de verdelercode en stroomcircuitcode kan invoeren 
tijdens het opslaan van de waarden. 

U kunt voor vestigingen verschillende sjablonen maken met de 
bijbehorende structuur van verdelers en stroomcircuits 
(bijvoorbeeld stroomkast voor een eengezinswoning, 
appartementengebouw, gebouw). U kunt deze kopiëren en 
desgewenst wijzigen. 

Weergeven | Stroomcircuit  
In dit menu wordt de record voor het stroomcircuit weergegeven. 
Alle velden kunnen worden bewerkt. Aan elke vestiging kunt u 
meerdere tests met verdelers en stroomcircuits met waarden 
toewijzen. 

• Code: de code voor het stroomcircuit wordt automatisch 
toegewezen wanneer het stroomcircuit wordt gemaakt. Deze 
kunt u later wijzigen. De code moet een nummer van twee 
cijfers zijn tussen 1 en 99 (bij gebruik van Fluke 1653). 

Het doel van de stroomcircuitcode is om meetwaarden op te 
slaan in het meetinstrument, op zodanige wijze dat deze bij 
het inlezen automatisch kunnen worden toegewezen aan de 
bijbehorende verdelers en stroomcircuits. De 
stroomcircuitcode is het nummer dat wordt ingevoerd voor 
het stroomcircuit wanneer deze wordt opgeslagen in het 
meetinstrument en waaronder de meetwaarden worden 
opgeslagen in het meetinstrument. 

Bij de Fluke 1653 wordt het gegevenssubsetveld gebruikt als 
code voor het stroomcircuit. 

• Nummer: u kunt het nummer voor het stroomcircuit 
opgeven. Voer bijvoorbeeld 1F2 in. Als hier een beschrijving 
is ingevoerd, wordt de beschrijving afgedrukt in plaats van 
de stroomcircuitcode. 

• Naam: u kunt een naam voor het stroomcircuit invoeren. Klik 
rechts van het invoerveld op de knop [...]. Er wordt een lijst 
weergegeven van alle stroomcircuitnamen die in gebruik 
zijn. Selecteer het item in de lijst. 

• Leiding/kabel, Zekering en RCD (Aardlekschakelaar) kunt 
u hier ook wijzigen. Klik rechts van het invoerveld op de 
knop [...]. Selecteer het item in de lijst. 

• Vestiging: dubbelklik op de velden in de kolom "Vestiging" 
om een aanvullende beschrijving in te voeren (bijvoorbeeld 
nummer van contactdoos) voor het itemnummer voor elke 
waarde. 

U kunt lege kolommen verbergen door op Lege kolommen 
verbergen te klikken. De ingelezen meetresultaten worden 
weergegeven. 

De gecomprimeerde weergave biedt een beter overzicht op de 
afdruk en hierbij worden minder vellen papier gebruikt. Klik op 
Comprimeren. Tijdens het comprimeren, worden de regels met 
waarden in verschillende kolommen gecombineerd. Waarden 
worden gecombineerd tot groepen waarden. Vervolgens worden 
de gegevens gesorteerd op basis van itemnummers in 
oplopende volgorde, en lege regels worden verwijderd. 

Voordat u kolommen comprimeert of lege kolommen verbergt, 
moet u itemnummers toewijzen. Anders wordt de kolom met 
itemnummers niet weergegeven, of worden niet-toegewezen 
waarden tijdens het comprimeren naar dezelfde regel 
geschreven. 

Voor de automatische toewijzing van de meetwaarden aan de 
verdelers en stroomcircuits, moet de stroomcircuitcode binnen 
een test uniek zijn. Dubbele nummers mogen niet worden 
toegewezen. De stroomcircuitcode wordt automatisch 
toegewezen wanneer deze wordt gemaakt. Wijzig dit veld niet. U 
kunt de code desgewenst wijzigen. 
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Als er binnen een klant dubbele stroomcircuitcodes voorkomen, 
wordt er een melding weergegeven. De dubbele codes moeten 
dan worden gewijzigd in het venster "Current circuit" 
(Stroomcircuit) of "Current circuit (Explanation)" (Stroomcircuit 
(legenda)). 

Als u de inhoud van de regel wilt verwijderen, markeert u eerst 
het bereik en verwijdert u dit vervolgens met de toets "DEL" of 
met de opdracht "Delete" (Verwijderen) in het snelmenu. 

Als u de hele regel wilt verwijderen, markeert u eerst het laatste 
veld aan de linkerzijde op de regel en verwijdert u deze 
vervolgens met de toets "DEL" of met de opdracht "Delete" 
(Verwijderen) in het snelmenu. 

Controle van grenswaarden (niet voor versie voor 
Verenigd Koninkrijk) 
Fluke DMS Professional kan de meetwaarden evalueren van de 
meetfuncties die worden afgedrukt op het standaardrapport. 

Afhankelijk van de gemeten waarden, kunnen er diverse actieve 
grenswaarden worden weergegeven. Als een grenswaarde is 
overschreden, is de meetwaarde rood gemarkeerd. Als een 
grenswaarde niet is opgegeven, is de waarde blauw gemarkeerd. 
U kunt grenswaarden bewerken met de opdracht 
"Grenswaarden" in het snelmenu (klik met de rechtermuisknop 
om het snelmenu te openen). 

Wanneer u deze functie gebruikt, verschijnt het venster met 
grenswaarden. 

Voor meer informatie over het controleren van de grenswaarden, 
ziet u het gedeelte over Instellingen | Grenswaarden (niet voor 
versie voor Verenigd Koninkrijk). 

Weergeven | Testinstrument 
Gebruik Weergeven | Testinstrument om de records voor alle 
gemaakte meetinstrumenten weer te geven. Hier moet u alle 
meetinstrumenten invoeren die worden gebruikt voor tests. Als er 
een nieuw meetinstrument wordt gebruikt bij het inlezen van 
waarden, wordt dit automatisch toegevoegd aan deze lijst. U kunt 
records bewerken, toevoegen of verwijderen.  
Gebruik de knoppen Nieuw of Verwijderen voor het bewerken, 
toevoegen of verwijderen van records. 
• "Description" (Beschrijving): hierin staan de beschrijving van 

het meetinstrument en de bijbehorende tests en 
testrapporten of afgedrukte rapporten. 

• "Type": bevat het type meetinstrument. 
• "Serial no." (Serienr.): Bevat het serienummer van het 

meetinstrument. Dit wordt opgeslagen in het meetinstrument 
en voor sommige meetinstrumenten wordt dit overgedragen 
samen met de gegevens (bijvoorbeeld bij Fluke 1653). 

• "Inventory number" (Artikelnummer): het identificatienummer 
van het meetinstrument (bijvoorbeeld nummer van artikel of 
van test- en meetinstrumenten). 

• "Calibration date" (Kalibratiedatum): een tekstveld waarin u 
de kalibratiedatum van het meetinstrument kunt invoeren. 

• "Opmerkingen": een testveld waarin u meer informatie over 
het meetinstrument kunt invoeren (bijvoorbeeld leverancier, 
reparaties, kalibratie-uitrusting). 

• De velden "Description" (Beschrijving) "Serial No." (Serienr.) 
en "Inventory number" (Artikelnummer) worden gebruikt op 
testrapporten. 

• De communicatieparameters en het type 
gegevensoverdracht worden ingesteld op basis van de 
selectie in het veld "Type". 
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Weergeven | Technicus  
Gebruik Weergeven | Technicus om de records voor alle 
gemaakte technici weer te geven. Hier moet u alle personen 
invoeren die tests uitvoeren. U kunt records bewerken, 
toevoegen of verwijderen. 
Gebruik de knoppen Nieuw of Verwijderen voor het bewerken, 
toevoegen of verwijderen van records. 
• "Naam": Bevat de naam van de technicus. Deze wordt 

weergegeven voor de bijbehorende tests en testrapporten of 
afgedrukt. 

• "Functie": bevat de beschrijving van de functie van de 
technicus. 

• Het veld "Code technicus" heeft geen functie in Fluke DMS 
INST. U kunt hier bijvoorbeeld het personeelsnummer 
invoeren. 

• "Opmerkingen": Een tekstveld. In dit veld kunt u meer 
informatie over de technicus invoeren. 

• "handtekeningbestand voor beknopt testcertificaat": gebruik 
dit veld om een bestand met de handtekening van monteurs 
te selecteren. 

Weergeven | Organisaties (alleen Verenigd 
Koninkrijk)  
Hier kunt u de lijst met organisaties weergeven of wijzigen. Deze 
gegevens worden gebruikt in de vervolgkeuzelijst van het 
certificaat, indien van toepassing. Wanneer u een bedrijf selecteert 
in de vervolgkeuzelijst, worden alle velden in het certificaat die bij 
het bedrijf horen automatisch bijgewerkt. 
Als u een nieuwe organisatie wilt toevoegen aan de lijst, klikt u 
op de knop Nieuw. 
Als u een geselecteerde organisatie wilt verwijderen uit de lijst, 
klikt u op de knop Verwijderen. 

Opmerking 
Het NICEIC-nummer moet een nummer van zes cijfers 
zijn. De NICEIC-aftakking moet een nummer van drie 
cijfers zijn. 

Weergeven | Referentiegegevens 
In dit submenu kunt u informatie invoeren voor afgedrukte 
certificaten. 

Opmerking 
Voor het Verenigd Koninkrijk is de selectie van 
referentiegegevens uitgebreid op basis van de IET-
/NICEIC-certificaten. 

Als de taal is ingesteld op English (Engels) of English (Australia) 
(Engels (Australië)), zijn alleen de volgende opties beschikbaar. 

 
12_nl.eps 

Weergeven | venster Referentiegegevens (versie niet voor 
Verenigd Koninkrijk) 
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Weergeven | Ingelezen gegevens  
In dit menu staan ingelezen gegevens die niet zijn overgedragen 
naar de database. Alle metingen die zijn uitgevoerd met een 
meetinstrument en die zijn overgedragen naar Fluke DMS, staan 
in de tabel "Ingelezen gegevens" voordat deze definitief worden 
toegewezen aan de tests in de database. 
Hierdoor kunt u de overgedragen meetwaarden later toewijzen 
aan verschillende klanten en vestigingen of kunt u deze 
verwijderen. Het is ook mogelijk om de verdelercode en 
stroomcircuitcode te wijzigen en zo de toewijzing van de 
meetwaarden aan verdelers en stroomcircuits aan te passen. 
• "No." (Nr.): Markeer meerdere meetwaarden met de muis. 

De wijzigingen worden toegepast op alle gemarkeerde 
records. 

• "Klant": de klanttoewijzing van de betreffende meetwaarde. 
• "Vestiging": de toewijzing van de vestiging. 
• "Test": de testtoewijzing. 
• "Distribution" (Verdeler): de toewijzing van de verdeler. 
• "Stroomcircuit": de toewijzing van het stroomcircuit. 
• "Time of measurement" (Tijdstip van meting): de datum die 

het meetinstrument verzendt voor de betreffende 
meetwaarde. 

• Met de knop Regel verwijderen verwijdert u alle 
gemarkeerde meetwaarden. 

• Met de knop Gegevens verwerken verwerkt u alle waarden 
die in de velden lichtgroen of zwart gemarkeerd zijn. Deze 
worden toegewezen aan de Fluke DMS-database en 
gelijktijdig verwijderd uit de lijst met ingelezen gegevens. 

• Met de knop Afsluiten sluit u het venster. 
Waarden die rood zijn gemarkeerd, worden niet overgedragen 
wanneer de gegevens in de database worden geladen. 

Bij het wijzigen van de toewijzing van de afzonderlijke 
meetwaarden, moet deze volgorde worden aangehouden: 
"Klant", "Vestiging"- "Test" - "Distribution" (Verdeler) - 
"Stroomcircuit" 
1. Markeer de gegevens die u wilt wijzigen.  
2. Klik met de rechtermuisknop om een lijst met alle 

beschikbare database-items weer te geven.  
3. Selecteer een item in de lijst. 
Beschrijving van de kleuren in de tabel: 
Zwarte markering: 
Regels waarvan de waarden zwart zijn gemarkeerd, zijn bij het 
overdragen van de gegevens al toegewezen aan bestaande 
records. Deze gegevens heeft de gebruiker al gewijzigd of deze 
zijn geïdentificeerd met de overgedragen gegevens van 
verdelercodes en stroomcircuitcodes. 
Lichtgroene markering: 
Regels waarvan de waarden lichtgroen zijn gemarkeerd, zijn 
automatisch gemaakt tijdens de gegevensoverdracht. 
Rode markering: 
Regels waarvan de waarden rood zijn gemarkeerd, zijn tijdens de 
gegevensoverdracht niet overgedragen. De gebruiker moet deze 
waarden wijzigen of moet de bijbehorende gegevens voor de 
klant, vestiging en test maken. 
Testresultaten bewerken (alleen Verenigd Koninkrijk) 
Als u aanvullende informatie wilt invoeren over de doorgangstest 
en isolatietest, klikt u op Resultaten bewerken. Voer specifieke 
informatie over elk testresultaat in, bijvoorbeeld isolatiemeting bij 
fase - fase (PP), fase - nul (PN), fase - aarde (PE), nul - aarde 
(NE). 
Klik wanneer u klaar bent op Gegevens verwerken om de 
overgedragen gegevens toe te wijzen aan de database. De 
meetwaarden worden toegewezen aan Klant A en Vestiging A. 
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Er worden automatisch nieuwe gegevensrecords gemaakt voor 
tests/certificaten, verdelers en stroomcircuits (groen 
gemarkeerd). 

Opmerking 
Bij sommige versies van Access is het, wanneer de taal 
is ingesteld op English-UK (Engels-Verenigd Koninkrijk), 
mogelijk dat de weergave in Windows niet in orde is. Zo 
kan een deel van het venster wit zijn. Om het venster te 
herstellen, verschuift u de verticale schuifbalk aan de 
rechterzijde van het venster. 

Gegevens inlezen vanuit verschillende 
testinstrumenten of tests: 
Nadat de waarden zijn ingelezen, kunt u het venster "Read in 
data" (Ingelezen gegevens) sluiten en gegevens inlezen vanaf 
een ander meetinstrument. De meetgegevens worden 
vervolgens toegevoegd aan de lijst in het venster "Read in data" 
(Ingelezen gegevens). De waarden zijn gemarkeerd in de kolom 
"No." (Nr.)  

Opties in het menu Protocol 
Gebruik de opties in het menu Protocol voor het maken, 
exporteren en afdrukken van certificaten (rapporten) en lijsten. U 
kunt ook lijsten maken van alle database-items, bijvoorbeeld voor 
klanten, vestigingen, meetinstrumenten en technici. 

Fluke DMS biedt de volgende mogelijkheden voor het uitvoeren 
van testrapporten: 
• Uitvoer van de certificaten op basis van 

standaardcertificaten (overnamerapport, testrapport, E-
Check*) als afdruk of snapshotbestand. 

• Uitvoer van de test-en meetcertificaten als afdruk of als 
bestand in snapshotindeling (SNP), tekstindeling (TXT), Rich 
Text-indeling (RTF) of Excel-indeling (XLS). 

• Als u in de betreffende vensters de functie "Export as 
snapshot" (Exporteren als snapshot) selecteert, kunt u de 
weergegeven lijst exporteren in de vorm van een 
snapshotbestand. 

Wat is Snapshot? Snapshot is een Microsoft-programma 
waarmee u rapporten kunt maken in de snapshotindeling (SNP) 
en die u vervolgens kunt gebruiken voor het weergeven en 
afdrukken van het rapport. U kunt het gemaakte 
snapshotbestand niet wijzigen. 

Opmerking 
E-Check™ is een beschermde term van 
Landesinnungsverband Bayern. 

Protocol | Klantenlijst  
Voer de volgende stappen uit om een klantenlijst te maken: 
1. Selecteer Protocol | Klantenlijst om het scherm met de 

klantenlijst te openen. 
2. Selecteer cuhuidige klant om de lijst voor de huidige klant 

te maken, of deselecteer huidige klant om de lijst voor 
meerdere klanten te maken. 

3. Voer de zoekcriteria in. 
Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle klanten 
weergegeven. 

4. Selecteer bij “Uitvoer” de optie Standaard of Gedetailleerd. 
5. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 

groeperen (gesorteerd op basis van klantnaam of 
klantnummer). 

6. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
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• Lijst exporteren: de huidige lijst exporteren in diverse 
indelingen. 

• Rapport afdrukken: de lijst afdrukken. 

• Rapport opslaan: het rapport opslaan naar een 
snapshotbestand. 

• Record weergeven: een gegevensrecord zoeken die 
eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 

• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Vestigingenlijst  
Voer de volgende stappen uit om een vestigingenlijst te maken: 

1. Selecteer Protocol | Vestigingenlijst om het scherm met 
de vestigingenlijst te openen. 

2. Selecteer huidige vestiging om de lijst voor de huidige 
vestiging te maken, of deselecteer huidige vestiging om de 
lijst voor meerdere vestigingen te maken. 

3. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle vestigingen 
weergegeven. 

4. Selecteer bij "Uitvoer" een van de volgende opties: 

Standaard 

Gedetailleerd  

Vestigingen met verstreken testdatum: alleen de 
vestigingen waarvan de volgende testdatum is verstreken, 
worden afgedrukt. Verder kunt u de periode voor de 
vestigingen met een verstreken testdatum opgeven in de 
twee invoervelden: "Period under observation from ... until 
..." (Observatieperiode van ... tot ...). 

5. Selecteer bij "Sorteervolgorde" hoe u de records wilt 
groeperen (gesorteerd op basis van klant of vestiging). 

6. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 

• Lijst exporteren: de huidige lijst exporteren in diverse 
indelingen 

• Rapport afdrukken: de lijst afdrukken 

• Rapport opslaan: het rapport opslaan naar een 
snapshotbestand 

• Record weergeven: een gegevensrecord zoeken die 
eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 
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• Rapport weergeven: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster 

• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Lijst met testinstrumenten 
Voer de volgende stappen uit om een lijst van meetinstrumenten 
te maken: 
1. Selecteer Protocol | Lijst met testinstrumenten om het 

scherm met de lijst met meetinstrumenten te openen. 
2. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven. 

3. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Record weergeven: een gegevensrecord zoeken die 

eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Lijst met technici 
Voer de volgende stappen uit om een lijst van technici te maken: 
1. Selecteer Protocol | Lijst met technici om het scherm met 

de lijst met technici te openen. 
2. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle technici 
weergegeven. 

3. Bevestig de instellingen en klik op Doorgaan. De lijst met 
database-items wordt weergegeven. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Record weergeven: een gegevensrecord zoeken die 

eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
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venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

Protocol | Certificaat afdrukken (alleen rapporten 
voor Verenigd Koninkrijk) 
Voer de volgende stappen uit om een certificaat af te drukken: 
1. Selecteer de klant, vestiging en het certificaat voor 

rapportage. 
2. Selecteer Protocol | Certificaat afdrukken. 
3. Selecteer het paginabereik. 
4. Selecteer de actie (Voorbeeld weergeven, Afdrukken, 

Opslaan als) en klik op Start. 
5. Selecteer Afdrukken en vervolgens Start om de certificaten 

af te drukken. 

Opmerking 
De afdruk is "printervriendelijk". Alleen de 
informatievelden worden ingevuld in de vooraf bedrukte 
formulieren. 

Voor 166x-doorgang: 
• Veld R1+R2 op het certificaat is toegewezen aan de L-PE-

meetwaarde 
• r1 is toegewezen aan L-N-meetwaarde 
• rn is toegewezen aan N-PE-meetwaarde 
Voor de bedrijfstijden van de aardlekschakelaar worden waarden 
van 0/180 graden (slechtste geval) gebruikt met de volgende 
toewijzing: 
• Het veld "at Irn" (bij lrn) op het certificaat is toegewezen aan 

vermenigvuldiger van aardlekschakelaar x1 
• Het veld "at 5 Irn" (bij 5 lrn) op het certificaat is toegewezen 

aan vermenigvuldiger van aardlekschakelaar x5 

Voor de L-PE-lustest geldt dat wanneer geheugenveld A = 1000 
en geheugenveld B = 1000, dat de kolom Ze dan wordt ingevuld. 
Anders wordt de kolom Zs ingevuld. 

Protocol | Certificaat afdrukken  
(rapporten die niet zijn bestemd voor Verenigd 
Koninkrijk) 
Selecteer altijd een klant, vestiging en certificaat voordat u een 
rapport afdrukt of uitvoert. 

Protocol | Certificaat afdrukken | volgens norm 
1. Selecteer de klant, vestiging en het certificaat voor 

rapportage. 
2. Selecteer Protocol | Certificaat afdrukken | volgens 

norm. 
3. Kies de inhoud van het rapport: 

• Metingen van het geselecteerde certificaat (alle 
verdelers) 

• Metingen alleen van de geselecteerde verdeler (alle 
stroomcircuits) 

• Alleen metingen van het geselecteerde stroomcircuit. 
4. Klik op Afdrukken om de certificaten af te drukken die zijn 

geselecteerd in de selectievakjes. 
5. Klik rechts van het gewenste selectievakje op Pagina 

weergeven… (bijvoorbeeld van het overnamerapport) om het 
bijbehorende certificaat weer te geven en de pagina-instellingen 
op te geven voordat u gaat afdrukken. 

6. Het gedeelte voor het E-Check-rapport is alleen beschikbaar 
voor de volgende talen: Duits (Duitsland), Duits 
(Zwitserland), Frans (Zwitserland). 

Het afdrukvoorbeeld heeft naast de functie "Page setup" (Pagina-
instellingen) de volgende functies: 
• Klik op Opslaan onder om het certificaat te exporteren naar 

een snapshot-bestand. 
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• Klik op Afdrukken om het certificaat af te drukken. 
• Klik op Afsluiten om het venster te sluiten. 

Opmerking 
E-Check is een beschermde term van 
Landesinnungsverband Bayern. 

Protocol | Certificaat afdrukken | volgens FLUKE 
1. Selecteer de klant, vestiging en het certificaat voor 

rapportage. 
2. Selecteer Protocol | Certificaat afdrukken | volgens 

Fluke. 
3. Selecteer de functie Protocol | Certificaat afdrukken | 

volgens Fluke". Het volgende venster wordt weergegeven: 
4. Kies de inhoud van het rapport: 

• Metingen van het geselecteerde certificaat (alle 
verdelers) 

• Metingen alleen van de geselecteerde verdeler (alle 
stroomcircuits) 

• Alleen metingen van het geselecteerde stroomcircuit. 
5. Klik op Export (Exporteren) om de certificaten die zijn 

geselecteerd in de betreffende selectievakjes te exporteren 
naar een bestand in tekstindeling (TXT), Rich Text-indeling 
(RTF) of Excel-indeling (XLS). Alleen de meetwaarden 
worden geëxporteerd in de vorm van een tabel, het 
testrapport wordt niet geëxporteerd. 

6. Klik op Afdrukken om de rapporten af te drukken die zijn 
geselecteerd in de certificaten. 

7. Klik rechts van het selectievakje op Voorbeeld weergeven 
(bijvoorbeeld bij " Overnamerapport" om het bijbehorende 
certificaat weer te geven en de pagina-instellingen op te 
geven voordat u afdrukt. 

Als u op de knop Exporteren klikt, wordt het exportvenster 
geopend.  

• Geef de bestandsnaam en de directory van het 
uitvoerbestand op. 

• Geef het bestandstype op. Selecteer tekstindeling (TXT), 
Rich Text-indeling (RTF) of Excel-indeling (XLS). 

• De standaard bestandsnaam bestaat uit de code en naam 
van de vestiging, de testdatum, de reden voor de test en het 
nummer van het testrapport. 

Opmerking 

RCD-code Beschrijving 

FV2H Foutspanning te hoog 

TL2L Uitschakelniveau te laag 

TL2H Uitschakelniveau te hoog 

TT2S Uitschakeltijd te kort 

TT2L Uitschakeltijd te lang 

RCD_OK Aardlekschakelaar is in orde 

Aardlekschakelaar is 
geactiveerd (TCD has 
tripped) 

Aardlekschakelaar 
geactiveerd 

Protocol | Certificaat afdrukken | Lijst met 
stroomcircuits 
De codes, nummers en namen voor de verdelers en 
stroomcircuits worden afgedrukt op de lijst met stroomcircuits. 
De lijst met stroomcircuits fungeert als een sjabloon voor het 
opslaan van de meetwaarden in het meetinstrument onder de 
juiste verdelercode en stroomcircuitcode. 
1. Selecteer de klant, vestiging en het certificaat voor 

rapportage. 
2. Selecteer Protocol | Certificaat afdrukken | Lijst met 

stroomcircuits 
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3. Voer de zoekcriteria in. 
Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven in een tabel. 

4. Selecteer de gewenste sorteervolgorde. 
5. Klik op OK om te bevestigen. De lijst met database-items 

wordt weergegeven. 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
• Lijst exporteren: de huidige lijst exporteren in diverse 

indelingen. 
• Rapport afdrukken: de lijst afdrukken. 
• Rapport opslaan: het rapport opslaan naar een 

snapshotbestand. 
• Record weergeven: een gegevensrecord zoeken die 

eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 

• Rapport weergeven: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 
• Afsluiten: het venster sluiten. 

Protocol | Certificaat afdrukken | Uitleg  
De nummers en beschrijvingen voor de verdeler en de 
bijbehorende stroomcircuits worden afgedrukt op de uitleg. 

U kunt de uitleg koppelen aan de betreffende verdeler om de 
vestigingseigenaar en uitleg te geven over de toewijzing van 
schakelaars en zekeringen aan de stroomcircuits. 

1. Selecteer de klant, vestiging en het certificaat voor 
rapportage. 

2. Selecteer Protocol | Certificaat afdrukken | Uitleg. 

3. Voer de zoekcriteria in. 

Als u geen zoekcriterium invoert, worden alle tests 
weergegeven in een tabel. 

4. Selecteer de gewenste sorteervolgorde. 

5. Klik op OK om te bevestigen. De lijst met database-items 
wordt weergegeven. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 

• Lijst exporteren: de huidige lijst exporteren in diverse 
indelingen. 

• Rapport afdrukken: de lijst afdrukken. 

• Rapport opslaan: het rapport opslaan naar een 
snapshotbestand. 

• Record weergeven: een gegevensrecord zoeken die 
eerder was gemarkeerd met de muis en deze record 
weergeven. De gevonden gegevensrecords worden 
weergegeven in het venster achter het momenteel 
actieve venster. U kunt het venster op de voorgrond 
weergeven door het momenteel actieve venster te 
sluiten. Hiertoe klikt u op de knop Afsluiten. 



 DMS 0100/INST 
 Menufuncties voor de module INST 

69 

• Rapport weergeven: overschakelen naar de 
voorbeeldweergave. Hiermee schakelt u naar het 
venster met het afdrukvoorbeeld en de 
formulierinstellingen. In de modus van het 
afdrukvoorbeeld kunt u via de menubalk de lijst opslaan 
en afdrukken, en de pagina-instellingen configureren. 

• Terug: teruggaan naar het zoekvenster. 

• Afsluiten: het venster sluiten. 

Opties in het menu Instellingen 
Gebruik het menu Instellingen om de basisinstellingen te 
configureren voor de database en het gebruikte meetinstrument. 

Instellingen | Directory's 
Hier moet u de directory's invoeren voor het opslaan van de 
meetwaarden in de buffer en de ingelezen meetwaarden.  

1. Selecteer Instellingen | Directory's. 

2. In het veld Bestandsnaam en databasenaam moet u 
opgeven waar de DMS-database (FDMSPRO1x.MDB of 
FDMS1x.MDB) en de bestanden met de meetgegevens uit 
de buffer (met bestandsextensie *.esco of *.esca) moeten 
worden opgeslagen. 

3. Op de regel "Directory of backup files" (Lijst met back-
upbestanden) staat vermeld waar de back-up van de 
database en de back-upbestanden (met de extensie *.bak) 
van de ingelezen meetwaarden worden opgeslagen. 

Als u geen directory's invoert, worden de subdirectory's DATA en 
BACKUP van de programmadirectory gebruikt. 

Maak subdirectory's om meetwaarden en ingelezen gegevens op 
te slaan in aparte directory's. Zo hebt u een duidelijke 
gegevensstructuur en eenvoudig toegankelijke gegevensback-

ups. Het maken van de subdirectory's en het kopiëren van de 
bestanden moet u handmatig uitvoeren (in Windows Verkenner). 

Instellingen | Bedrijf  
In dit menu voert u uw bedrijfsadres en de directory met uw 
bedrijfslogo in. Beide worden weergegeven op afgedrukte 
testrapporten.  
1. Selecteer Instellingen | Bedrijf om het scherm met 

bedrijfsgegevens te openen.  
2. Voer in het veld Address (Adres) het adres van uw bedrijf in. 
U kunt desgewenst uw bedrijfslogo integreren. Klik onder 
"Company logo" (Bedrijfslogo) op Wijzigen en selecteer de 
directory en de bestandsnaam van uw bedrijfslogo. Het Fluke-
logo is standaard ingevoerd. Het bedrijfslogo moet altijd 
beschikbaar zijn in bitmap-indeling (*.bmp) of Windows Metafile-
indeling (*.wmf). Beide worden weergegeven op afgedrukte 
testrapporten. 
Voor versie voor Verenigd Koninkrijk 
U kunt eventueel meer informatie invoeren, zoals het nummer 
van de NICEIC-inschrijving, het vestigingsnummer, 
telefoonnummer en faxnummer. 
U kunt desgewenst de directory en de bestandsnaam van uw 
bedrijfslogo invoeren in het veld Logo. Het logo van Fluke is de 
standaardinvoer. Het bedrijfslogo moet beschikbaar zijn in 
bitmap-indeling (*.bmp). Dit wordt weergegeven op afgedrukte 
beknopte testcertificaten. 
Het bedrijfslogo wordt op de afdruk weergegeven in een formaat 
van ongeveer 24 x 24 mm. Fluke raadt aan uw bedrijfslogo in dit 
formaat te maken, met een resolutie van 150 tot maximaal 
300 dpi. 
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Voor niet-UK-versie 
U kunt uw E-Check*-logo integreren, indien dit beschikbaar is. 
Klik hiertoe onder E_Check* Logo (E_Check*-logo) op de knop 
"Change" (Wijzigen) en selecteer de directory en de 
bestandsnaam van uw E-Check*-logo. Het Fluke-logo is 
standaard ingevoerd. U kunt beelden integreren met de 
bestandsextensies JPG, GIF, ICO, CUR, ENF en RLE. Het E-
Check*-logo moet altijd beschikbaar zijn in bitmap-indeling 
(*.bmp) of Windows Metafile-indeling (*.wmf). Het E-Check*-logo 
verschijnt op afgedrukte standaardtestrapporten. 
Op de afdruk worden het bedrijfslogo en het E-Check*-logo 
geschaald naar ongeveer 24 x 24 mm. 

Fluke raadt aan dat u uw bedrijfslogo in dit formaat maakt, met 
een resolutie van 150 tot maximaal 300 dpi. Voor grotere 
afmetingen en resoluties, wordt het bestand van het bedrijfslogo 
erg groot, waardoor er mogelijk aanzienlijke vertraging ontstaat 
bij het afdrukken van de certificaten. 

Opmerking 
E-Check™ is een beschermde term van 
Landesinnungsverband Bayern. 

Instellingen | Seriële aansluiting 
In dit menu stelt u de seriële aansluiting van de pc in waarmee 
gegevens worden overgedragen vanaf het meetinstrument naar 
de pc. Fluke DMS heeft een functie voor automatische detectie 
van aansluitingen. U kunt bijvoorbeeld alleen de beschikbare en 
ingeschakelde aansluitingen weergeven. 

1. Selecteer Instellingen | Seriële aansluiting.  

2. Voer in het invoervenster "COM" de seriële aansluiting in 
waarmee het meetinstrument gegevens overdraagt. 

3. Selecteer bijvoorbeeld COM 1 en klik op OK om te 
bevestigen. 

Instellingen | Printermarge (alleen Verenigd 
Koninkrijk) 
De printermarge wordt gebruikt voor het afdrukken naar NICIEC-
certificaten (computervriendelijk afdrukken) 

1. Selecteer Instellingen | Printermarge.  

2. Voer de margewaarde in om de positie van de afdruk op 
vooraf bedrukte formulieren te bepalen. 

3. Klik op OK om te bevestigen. 

Instellingen | Taal  
In dit menu kunt u de taal (en het land) van Fluke DMS instellen.  

Afhankelijk van de softwareversie, kunt u mogelijk kiezen uit 
meerdere talen. 

Wanneer u Engels voor het Verenigd Koninkrijk of Engels voor 
Australië selecteert, staat in de certificaatkoppen de nationale 
tekst in plaats van de DIN-VDE-reguleringen. 

De taal die u selecteert in dit submenu is van invloed op alle 
teksten die worden weergegeven in menu's, waarschuwingen, 
koppen, bijschriften en foutmeldingen in DMS. Deze taalselectie 
is niet van invloed op de taal van de tekst in Access. Deze is 
namelijk afhankelijk van de taalversie van Access die op uw 
computer is geïnstalleerd. U kunt de gewenste taalversie van 
Access op elk moment installeren vanaf de installatie-cd-rom (in 
de map AccessRT). Andere berichten en pop-ups worden 
weergegeven in de taalversie van het besturingssysteem. 
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Opmerking 
Voor het afdrukken van certificaten die worden gebruikt 
in het Verenigd Koninkrijk, moet de softwaretaal zijn 
ingesteld op Engels (Verenigd Koninkrijk). Het is niet 
mogelijk de certificaten later om te zetten vanuit een 
andere taal. 

Instellingen | Gebruiker  
U kunt in Fluke DMS verschillende toegangsrechten toewijzen 
aan verschillende gebruikers. 

Bij het starten van de software is aanmelding door de gebruiker 
alleen vereist als: 
• er een wachtwoord is opgeslagen voor de beheerder  
• er meerdere gebruikers zijn 

Wanneer deze functie wordt aangeroepen, verschijnt het 
volgende venster: 

1. Selecteer Instellingen | Gebruiker. 

2. Klik op Nieuw om een ander gebruikerstype te maken. 

Alleen de beheerder is bevoegd om nieuwe gebruikers te 
maken of gebruikers te wijzigen of verwijderen. Verder is het 
niet mogelijk de gebruiker "Administrator" (Beheerder) te 
verwijderen of de naam ervan te wijzigen. 

3. Voer in het dialoogvenster Nieuwe gebruiker een naam in 
en desgewenst een wachtwoord. 

U kunt de volgende gebruikerstypen definiëren: 

Administrator (Beheerder) heeft alle rechten (bewerken, 
maken, verwijderen) en kan rechten 
wijzigen 

Gebruiker A: kan alleen bestaande records 
verwerken 

Gebruiker B: kan bestaande records verwerken en 
kan nieuwe records maken 

Gebruiker C: kan bestaande records weergeven en 
verwijderen 

Gebruiker D: heeft alleen leesrechten en kan 
certificaten afdrukken 

Gebruiker E: heeft alle rechten, maar niet voor het 
wijzigen van toegangsrechten 

De menufuncties waarvoor een gebruiker geen rechten heeft, zijn 
niet beschikbaar (grijs weergegeven). 

Instellingen | Apparaten (niet voor versie voor 
Verenigd Koninkrijk) 
Met deze functie kunt u de standaardkoppen van 
uitrustingtabellen opslaan als standaardkoppen van 
uitrustingtabellen. De tabelkoppen van de momenteel 
geselecteerde tests worden opgeslagen. Wanneer er een nieuwe 
test wordt gemaakt, worden deze opgeslagen teksten standaard 
naar de uitrustingtabel geschreven. 

Instellingen | Grenswaarden (niet voor versie 
voor Verenigd Koninkrijk) 
Fluke DMS Professional kan de meetwaarden evalueren van de 
meetfuncties die worden afgedrukt op het standaardrapport. 

Als het meetinstrument geen grenswaarden levert, worden de 
grenswaarden geladen uit een tabel die is opgegeven in dit 
menu-item. Afhankelijk van de gemeten waarden, worden er 
mogelijk grenswaarden weergegeven. Als een grenswaarde is 
overschreden, is de meetwaarde rood gemarkeerd. Als een 
grenswaarde niet is opgegeven, is de waarde blauw gemarkeerd. 

Wanneer deze functie wordt aangeroepen, verschijnt het 
volgende venster: Tabblad "Algemeen" (Draaiveld, PE en 
"Aardingsweerstand)” 
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In dit venster en de volgende drie vensters kunt u gegevens 
invoeren voor de grenswaarden. 
Faserotatie, grenswaarden voor meetwaarden bij lage weerstand 
(PE) en aardingsweerstand. 

 
13_nl.eps 

Instellingen | Grenswaarden - venster Algemeen 

IsolatieIsolatie (Riso): Als de nominale testspanning 50, 100, 
250, 500 of 1000 volt is, wordt de grenswaarde afgeleid van deze 
tabel wanneer de meetwaarden worden overgedragen. Voor elke 
andere testspanning wordt de grenswaarde uit het veld 
"Isolatieweerstand” onder deze tabel gebruikt. 

 
14_nl.eps 

Instellingen | Grenswaarden - venster  



 DMS 0100/INST 
 Menufuncties voor de module INST 

73 

Aan de hand van de gegevens in deze tabel kan de grenswaarde 
worden berekend in het venster "Lus". De kolom "Kenmerk" mag 
geen dubbele items of lege velden bevatten. 

Een nieuwe gegevensrecord maken: als u een nieuwe 
gegevensrecord wilt maken, voert u tekst in op de laatste regel 
en gebruikt hiervoor het pictogram "*". 

Gegevensrecord verwijderen: de gegevensrecord die is 
aangegeven met het pictogram "►" kunt u verwijderen met de 
toets "DEL". 

 
15_nl.eps 

Instellingen | Grenswaarden - venster Lus 
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De waarde van de nominale uitschakelstroom (Idn) wordt altijd 
overgenomen door het meetinstrument. Bij het overdragen van 
een factor voor de Idn, wordt de grenswaarde voor de 
uitschakeltijd afgeleid uit deze tabel. Als er geen factor is 
opgegeven, wordt de grenswaarde gebruikt die is opgegeven in 
het veld " Uitschakeltijd" onder deze tabel. 

Afhankelijk van het type meetinstrument, wordt de grenswaarde 
voor Vc (of RE) overgenomen van het meetinstrument of uit de 
tabel met grenswaarden. 

 
16_nl.eps 

Instellingen | Grenswaarden - venster Aardlekschakelaar 
(RCD) 



 DMS 0100/INST 
 Menufuncties voor de module INST 

75 

Instellingen | Fluke 16xx installatietesters 
Met het menu Info van de Fluke 16xx kunt u de meetinstrument-
id (serienummer), firmwareversie en de datum en tijd van het 
meetinstrument opvragen. 

Verder kan de tijd worden gesynchroniseerd met de pc. 

Gebruik de knop Geheugen van testinstrument wissen om het 
meetgeheugen van het meetinstrument te wissen. 

U kunt deze functie alleen aanroepen als er op de aansluiting 
een meetinstrument is aangesloten. 

? Menu 
Menu "Wizard" 
Gebruik de Software Assistant (Softwarehulp) van Fluke DMS 
voor hulp bij het invoeren en toewijzen van meetgegevens en het 
afdrukken van protocollen. 

Het toepassen van de gegevensstructuur voor de toewijzing van 
meetgegevens kan plaatsvinden tijdens invoer, maar we raden 
aan de klant en installatie in te voeren voordat u de Assistant 
(Hulp) start. 

Klik op de bovenste knop "GEGEVENS DOWNLOADEN” om 
gegevens van een meetinstrument te ontvangen en toe te wijzen 
aan een certificaat. 

Gebruik de onderste knop " CERTIFICAAT AFDRUKKEN" om 
certificaten af te drukken en hiervan een voorbeeld weer te 
geven. 

Wizard-functie "GEGEVENS DOWNLOADEN” 
Start de wizard met de knop Wizard  of via het menu Help - DMS 
Wizard . 

1. Klik op GEGEVENS DOWNLOADEN (knop aan bovenzijde) 
om gegevens van een meetinstrument te ontvangen en toe 
te wijzen aan een certificaat. 

2. Selecteer het type meetinstrument en de seriële aansluiting. 
3. Klik op Doorgaan. De gegevenscommunicatie wordt 

weergegeven. 
Na de gegevensoverdracht verschijnt het venster "Assign 
the measurement to" (De meetwaarde toewijzen aan). 
U kunt nu de toewijzing van de meetgegevens aan de 
bestaande gegevensrecords (voor klant en vestiging) 
selecteren of u kunt nieuwe gegevensrecords maken. U hebt 
de volgende mogelijkheden: 

4. Als u later een nieuwe klant en een nieuwe vestiging wilt 
maken, klikt u meteen op de knop " Doorgaan”. 

5. Selecteer een klant om gegevens toe te wijzen aan een 
bestaande klant en selecteer een vestiging om gegevens toe 
te wijzen aan een bestaande vestiging (bijvoorbeeld klant A, 
vestiging 1). Aanbevolen versie. 
Selecteer nu een bestaand certificaat of bestaande test of 
maak een nieuw certificaat met de knop "Nieuw" op de regel 
"Test". 

6. Als u een nieuwe klant of vestiging wilt maken, of als u 
onmiddellijk een nieuw certificaat wilt maken, klikt u naast 
het selectieveld op de knop "Nieuw". 

Opmerking 
Op de achtergrond wordt in het hoofdvenster een 
nieuwe gegevensrecord met de naam "xxx" gemaakt. 
Als u deze gegevensrecord wilt wijzigen, selecteert u 
het hoofdvenster en voert u de gewenste gegevens in. 
Hierna gaat u terug naar het venster "Assign the 
measurement…" (De meetwaarde toewijzen…). 
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7. Klik op Volgende. Het venster Read in data (Ingelezen 
gegevens) verschijnt. 

Testresultaten bewerken (alleen Verenigd Koninkrijk) 
Als u aanvullende informatie wilt invoeren voor de resultaten van 
de doorgangstest en isolatietest, kunt u een extra venster 
openen met de knop "Resultaten bewerken". Hier kunt u 
specifieke informatie over elk testresultaat invoeren, bijvoorbeeld 
isolatiemeting bij fase - fase (PP), fase - nul (PN), fase - aarde 
(PE), nul - aarde (NE). 

Klik hierna op Gegevens verwerken om de overgedragen 
gegevens toe te wijzen aan de DMS-database. De meetwaarden 
worden nu toegewezen aan Klant A en Vestiging A. Er worden 
automatisch nieuwe gegevensrecords gemaakt voor 
tests/certificaten, verdelers en stroomcircuits (groen 
gemarkeerd). 

Opmerking 
Als u Access of AccessRT, versie 2002 of later gebruikt 
en de taal is ingesteld op Engels voor het Verenigd 
Koninkrijk, merkt u mogelijk abnormaal gedrag van 
Windows, zoals een deel van het venster dat wit wordt 
weergegeven. De tijdelijke oplossing om het venster te 
herstellen, is om de verticale schuifbalk aan de 
rechterzijde te gebruiken. 

Wizard-functie "CERTIFICAAT AFDRUKKEN” 
Start de wizard met de knop Wizard  of via het menu Help - DMS 
Wizard. 

1. Klik op PRINT CERTIFICATE (CERTIFICAAT 
AFDRUKKEN) (knop aan onderzijde) om certificaten af te 
drukken en hiervan een voorbeeld weer te geven. 

2. Selecteer de klant, vestiging en test (bijvoorbeeld Klant A, 
Vestiging 1 en test 01-01-2009). 

3. Klik op Doorgaan. 

4. Selecteer het paginabereik waarvan u een rapport wilt 
maken. 

5. Als u een afdrukvoorbeeld wilt weergeven, selecteert u 
Voorbeeld weergeven en klikt u op Start. 

Opmerking 
De afdruk is "printervriendelijk". Alleen de 
informatievelden worden ingevuld in de vooraf bedrukte 
formulieren. 

Selecteer Afdrukken en vervolgens Start om certificaten af te 
drukken. 

Menu Help 
In dit menu kunt u de Help-functie van Fluke DMS aanroepen. 
Nadat u deze functie hebt aangeroepen, wordt Adobe Acrobat 
Reader gestart en wordt het Help-bestand geladen. In de Help-
tekst staan de gebruiksaanwijzingen voor Fluke DMS.  

Menu Info 
Opent een venster met informatie over de toepassing en 
technische ondersteuning.  

Herstel van software of gegevens 
Bijvoorbeeld als het programma storingen vertoont nadat het 
systeem is vastgelopen. 

1. Start Windows en selecteer Instellingen | 
Configuratiescherm | Programma's installeren of 
verwijderen. 

2. Selecteer Fluke DMS en klik op Wijzigen. 

3. Klik op Volgende. 

4. Selecteer het keuzerondje Herstellen en klik op Volgende. 
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Het herstellen van de software wordt gestart. Er wordt een 
voortgangsvenster met de huidige status weergegeven. 

5. Nadat het herstellen is voltooid, klikt u op Voltooien en sluit 
u het venster met de software-eigenschappen. 

6. Start het programma opnieuw. 

Speciale eigenschappen/functies 
(alleen module PAT) 
Meerdere records bewerken/meervoudige 
wijziging 
U kunt in een keer meerdere records bewerken. De procedure 
wordt beschreven met het voorbeeld van de klantenlijst. Voor 
andere gegevensvelden geldt dezelfde procedure. 

1. Selecteer Protocol | Klant om het scherm met de 
klantenlijst te openen. 

2. Klik op Doorgaan om een klantenlijst weer te geven. 

3. Voer een nieuw klantnummer in. 

4. Klik met de rechtermuisknop in dit veld en selecteer Cel 
kopiëren. 

U kunt nu op drie manieren alle klantenrecords in een keer 
wijzigen. 

Variant 1: 
Klik in de eerste gegevensrecord die u wilt bewerken op de 
eerste kolom zonder label die links van de kolom "Naam" staat. 

1. Houd de Shift-toets ingedrukt. 

2. Klik in de laatste gegevensrecord die u wilt bewerken op de 
eerste kolom zonder label. 

3. Klik met de rechtermuisknop in het gemarkeerde blok en 
selecteer Cel vervangen. Klik niet met de linkermuisknop 
omdat u hiermee de markering annuleert. 

Variant 2: 
1. Klik op de kolomkop "Client no." (Klantnr.). De hele kolom 

wordt gemarkeerd. 
2. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop selecteer Cel 

vervangen. 
Variant 3: 
1. Klik op het kleine vierkant zonder label dat links van de 

kolomkoppen staat. De hele tabel wordt gemarkeerd. 
2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Cel vervangen. 

Klik niet op de kolomkoppen of op de eerste kolom zonder 
label die links van de kolom "Naam" staat omdat u hiermee 
de markering van de tabel annuleert. 

Records verplaatsen/de toewijzing wijzigen 
Elke vestiging wordt toegewezen aan een klant. In de 
lijstweergave kunt u de toewijzing van een vestiging 
(gegevensrecord) of van meerdere vestigingen (records) 
gelijktijdig wijzigen. 
De procedure wordt beschreven met het voorbeeld van de 
vestigingenlijst. 
1. Selecteer Protocol | Vestigingen om het scherm met de 

vestigingenlijst te openen. 
2. Klik op Doorgaan om de lijst met vestigingen weer te geven.  

Het is niet mogelijk om alle kolommen te bewerken. De 
reden hiervoor is dat voor de vestiging de kolommen 
"Number range (Klantcode)" (Nummerbereik (klantcode), 
"Client no." (Klantnr.) en "Client name" (Klantnaam) niet 
direct gekoppeld zijn aan de gegevensrecord van de 
vestiging. De vestiging wordt via een koppeling toegewezen 
aan de klantrecord. Daarom moet u de velden van de klant 
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niet wijzigen in de lijst met vestigingen. Wanneer de 
koppeling wordt gewijzigd, wordt een vestiging naar een 
andere klant verplaatst. 

De procedure is als volgt: 

1. Klik op de kolom "Nummerbereik" in de gegevensrecord die 
u wilt wijzigen. De knop  wordt weergegeven aan de 
rechterzijde van het veld. 

2. Klik op de knop . Er verschijnt een lijst met het 
beschikbare nummerbereik (klanten). 

3. Selecteer met de muis de klant waarnaar u de vestiging wilt 
verplaatsen. De lijst wordt gesloten en de klantgegevens 
worden bijgewerkt. 

Het is mogelijk om meerdere records te bewerken of verplaatsen, 
zoals is beschreven in het voorgaande hoofdstuk 

Gebruik voor het plakken van gegevens in tabellen altijd de 
functie "Cel vervangen" in het snelmenu. Gebruik nooit Ctrl+V. 
Wanneer u Ctrl+V gebruikt, worden er mogelijk ongewenste 
wijzigingen aangebracht aan de records die niet ongedaan 
gemaakt kunnen worden. 

Gebruik Ctrl+C als u gegevens wilt kopiëren. 
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