Gebruiksaanwijzing

Software programma

TCNBase

Door
Tool Care Nederland BV
Griendweg 57
3295 KV
’s-Gravendeel
Tel: 078-673 20 62

Installatie van het programma:
Ga naar www.toolcare.nl

Klik op: Software
Klik op: Download
Klik op: TCNBase Desktop / Cd-rom TCNBase (dit is de volledige installatie)
Klik op download en volg daarna de instructies in het scherm.

Kies uitvoeren of opslaan en daarna uitvoeren.

Kies volgende:

Invullen indien gewenst. Niet verplicht

Het programma kunt u het beste op de C schijf
installeren. Later kunt u de database op de server
plaatsen zodat een back-up maken mogelijk is.
TCNBase is ook in netwerkversie te gebruiken.
U betaal voor iedere gebruiker een vaste bijdrage.
Klik op volgende…en daarna op voltooien.

Op het scherm van uw bureaublad vind u een snelkoppeling om TCNBase op te starten.
Klik op het grijze vierkantje met de hamer er in om het programma op te starten.
TCNBase start op met de volgende melding:

klik op oké

Klik op help en daarna op check voor update.

Check voor nieuwe versie dit kunt u overigens altijd gratis doen door de maanden heen.

Klik op ja en run deze update.
Hierna start TCNBase weer opnieuw op
U krijg dan deze melding:

U heeft nog geen licentie!
Klik op oké en daarna in de bovenste balk de
tekst ( www.toolcare/demo ) voor een gratis
demolicentie met een antwoord via uw e-mail
adres.
Of ga voor een echte licentie als volgt te werk:
Ga naar algemeen / opties / licentiegegevens
en klik aanvraag licentie aan.

Vul alle gegevens in en fax
deze naar TCN op 078-673
5778.
Mail naar info@toolcare.nl
en vraag een licentie aan
met het Software ID
nummer welke u kunt
vinden rechts onder in het
scherm van de licentie
gegevens. Let op als er een
– teken voor staat dat u ook
deze naar ons toe mail.
Kort daarna ontvangt u een
mail met instructies. Volg
deze en de installatie is
voltooid.

Functie van de menubalk:

Bestand:
Afsluiten: Hiermee sluit u heel het programma weer
af.
import / export: Hiermee kunt u data importeren welke
u van TCN ontvangt.
Of exporteren naar een andere database i.o.m. TCN

Invoeren:
Invoeren klanten: Hier kunt u evt. uw eigen klanten
invoeren welke u naast uw eigen toestellen wilt gaan
keuren.
Invoeren Toestellen: Voer hier uw toestel groepen in
welke u los van de Secutester wilt gaan keuren.
Voer hier ook nieuwe toestellen in welke later gekeurd
kunnen worden.
Invoeren van gebruikers: om met de module uitlenen
gereedschap aan medewerkers te koppelen.

Wijzigen:
Klanten:
Corrigeer hier de gegevens van de klanten als men
verhuist of zo iets.
Toestellen keuringen etc.
Corrigeer hier de toestel gegevens etc.

Zoeken:
Bij zoeken kunt u meer
gedetailleerd zoeken op groep
toestelnaam of fabrikant etc.

Algemeen:
Bij algemeen komt u per module verschillende functies tegen.
Onderhoud stamgegevens: Voor module 1 staan hier gegevens in voor de keurmeesters.
Opties: Alle instellingen voor database en Com -poorten kunt u hier instellen.
Uitlezen PDA: Indien u een PDA heeft met software van TCN dan kunt u deze hier
synchroniseren of downloaden.

Overzichten:
Rapporten:
Zelf overzichtlijsten en rapporten maken.
Keuringsrapport:
Hier vind u direct het keuringsrapport van de machine.
Toesteltesters:
Maak hier uw keuze welke toesteltester u gaat
gebruiken. Na de aankoop is meestal al een der testers
beter leesbaar dan de andere testers.

Uitlenen:
Bij het aanklikken van uitlenen wordt module 3
zichtbaar. U kunt hier alle mutaties laten plaatsvinden
waar gereedschap wordt gekoppeld aan gebruikers.

Chippen:
In deze module 5 en 6 kunt u een R.F.I.D. ook
wel Chip genoemd zelf programmeren.

Scherm:
Als er meerdere schermen zijn geopend dan
kunt u hier keizen welk scherm u naar voren
wilt halen.

Help:
Help:
Hier vind u een digitale helpdesk.
Check voor up-date:
Deze heeft u al gebruikt voor de gratis nieuwere versie.
Website:
van andere sites
Info:
Laat hier de gegevens zien van Tool Care Nederland BV en de versie welke u gebruikt van TCNBase

Bestand: import / export:
Bij export klik u exporteren aan indien
deze daar nog niet op staat.
Selecteer waarheen u een export wilt
maken.
Selecteer ook de doel database locatie.
Klik vervolgens op exporteren.
Ga evt. via start en dan de verkenner naar
de doeldatabase en brand deze op een
Cd-rom of naar een e-mail adres.
Bij import klik u om importeren.
Selecteer links bovenin daarna de
doeldatabase welke u wilt importeren.
Klik daarna op importeren midden
onderin het scherm.

Invoeren klant:
Indien u zelf keurt voor derde dan moet u de
toestellen onder die klant invoeren om onderscheid
te kunnen maken bij rapporten printen etc.
Begin bij het klantnummer met 6 cijfers.
Bij wijzigen kunt u deze evt. weer inkorten naar 4
of 5 cijfers.
Klantnaam: is een verkorte naam indien gewenst.
Exacte naam: wordt ook op het rapport weer
gegeven.
Overige NAW gegevens volledig invullen en deze
zijn later van groot belang.
Opslaan: slaat hier alles mee op. Wijzigen kunt u
ook evt. in het veld “wijzigen klanten” welke u
kunt vinden in de menubalk.
Cancel: Met deze knop annuleer u het invoeren
van gegevens.
Sluiten of F12 Sluit deze pagina met de knop F12

Invoeren van elektrisch gereedschap:
Selecteer klant en klik op invoeren.
Bedenk een uniek toestelnummer welke niemand
anders zou gebruiken. Dit is zeker belangrijk als
u voor derde keurt.
Voer overige velden in en maak bij klasse I of II
gebruik van de hoofdletter i.
Klik daarna op opslaan en herhaal deze
handeling of sluit het scherm af met F12.
Maak u gebruik van een Secutester dan kunt u
gewoon gebruik maken van het toetsenbord van
de tester.
Tijdens het downloaden van de keuringen
worden dan automatisch de toestellen ingevoerd.
Dit scheelt een enorme tijd winst.
Wijzigen kunt u ook evt. in het veld “wijzigen
toestellen ” welke u kunt vinden in de menubalk.

Invoeren van ladders, trappen, etc:
Selecteer klant en klik op invoeren.
Bedenk een uniek toestelnummer welke niemand
anders zou gebruiken. Dit is zeker belangrijk als
u voor derde keurt.
Selecteer fabrikant / type model / materiaal.
Overige gegevens kunt u zelf invoeren bij
algemeen onderhoud stamgegevens.
Klik daarna op opslaan en herhaal deze
handeling of sluit het scherm af met F12.
Na het keuren van ladders verwerkt u de
gegevens in het veld wijzigen.
Wijzigen kunt u ook evt. in het veld “wijzigen
toestellen ” welke u kunt vinden in de menubalk.
Voor het keuren van de groepen dient u wel
vakkundig genoeg te zijn om deze te beoordelen.
Invoeren van ladders / trappen / gasflessen / valbescherming / diverse en machines (vast op
gesteld) komen met elkaar overeen zodat apart behandelen geen nut heeft.

Invoeren van steiger onderdelen:
Voor het invoeren van steiger onderdelen vraagt even wat extra aandacht.
Codeer ieder steigeronderdeel opvolgend.
Kies invoeren:
Selecteer klant en vervolgens het onderdeel en fabrikant. Voer fabrikant en onderdeel in bij algemeen
stamtabellen.
Geef het eerste nummer aan en daarna het aantal zodat er meerdere aantallen direct kunnen worden
ingevoerd. Bij 1 onderdeel is het aantal gewoon 1.
Klik daarna op toevoegen of gebruik locatie / opmerkingen indien nodig.
Sluit daarna het scherm met F12
Invoeren / gebruikers:
Selecteer klant: klik op toevoegen.
Vul een naam in achter gebruiker.
Gebruik eerst een achternaam en
daarna de voorletters of naam.
Klik daarna op de toets opslaan en
herhaal zoveel u wilt.
Voorraad in magazijn dient u te laten
staan. Dit is het nulpunt waarvan men
gaat uitlenen.
Voor een gebruiker kunt u ook iets
anders invullen als auto of
werkterrein werk of loods.

Wijzigen klanten / toestellen:
Hier kunt u een keuze maken wat u wilt wijzigen en vervolgens na
het klikken op de knop wijzigen daarna weer opslaan en het
scherm sluiten met F12.

Overige gegevens mag u invullen
maar zijn verder niet van belang.
Als u met R.F.I.D. werkt dan kunt u
deze koppelen aan de gebruiker.
Voer het unieke PH nummer in en
klik op toewijzen.
Boven de gebruiker wordt dan het
nummer zichtbaar.
PH staat voor Pashouder.
Links onder in het scherm kunt u
bladeren in de door u aangemaakte
gebruikers.

Zoeken:
Zoekt u een toestel dan kunt u zoeken als u
met module 3 werkt in\ uitlenen.
Vul een zoekveld in en druk op enter!
Lees eerst goed wat de mogelijkheden zijn.
Bij een volgende keer zoeken eerst de oude
invulvelden leeg maken.
Vervolgens lees u waar uw toestel is
uitgeleend of staat deze nog gewoon in het
magazijn.
Met deze zoek functie bespaart u een hoop tijd.

Algemeen / onderhoud stamgegevens:
Kies een der items en voer nieuwe gegevens in die u
belangrijk vind door toevoegen invoeren en weer opslaan.
Sluit dit scherm weer met de knop sluiten

Algemeen \ stamtabellen \ keurmeesters:
Klik op toevoegen als u een keurmeester wilt invoeren waarna het in module 1 Secutester zichtbaar
wordt.
Voer uw naam in en zet bij keurmeester een 1 welke in een –1 verandert.
Bij uitvoerders groep dient u ook een 1 in te voeren.
Sluit daarna dit scherm af door op sluiten te klikken.
Algemeen / Opties / Algemeen
Locaties:
Database: hier staat de acces
database. Indien u deze op de server
wilt plaatsen dan kunt u deze knippen
en plakken op een andere plaats.
Logfiles: Hier staat de log in van uw
tester. Niet verplaatsen!
Documenten: Hier kunnen per klant
opgeslagen bestanden staan.
Sjablonen: Hier staan voorbeelden in
voor een offerte of opdrachtbevestigingen. Niet verplaatsen!
Leespen: Compoort leespen:
selecteer een vrije compoort voor een
leespen.
Type leespen: Selecteer een type
leespen evt iom TCN
Schrijfsnelheid: Alleen op advies van
TCN voor het type 125 KHz.

Opstartscherm:Hier kunt u een scherm kiezen dat automatisch opent na het openen van TCNBase.
Rapport instellingen:Hier kunt u het beginpunt wijzigen ivm logo papier van 0 tot 2000 max. van bovenaf.
Handtekening wel of niet gebruiken: maak er zelf 1 en plak deze in de dir. van TCNBase.
Grenswaarde weergeven :in het keuringsrapport wel of niet gebruiken.
Locatie rapport:klik het vierkantje aan en zoek deze file op in c:\programfiles\TCNBase\Reports\
Reportssetting.mdb
Database comprimeren: alleen op advies van TCN indien de database te groot wordt.
Achtergrond uitschakelen: indien u 1200 x 800 gebruikt en het beeld niet volledig is.
Klantnummer is geen onderdeel van het toestelnummer: aanvinken indien nodig bij module 1.
Zoeken / wijzigen weergeven: indien u dat makkelijk vind.

Licentiegegevens:
Na de aanvraag voor een eigen licentie ontvangt
u een e-mail met instructies.
Klik op activeer modules en vul hier uw licentie
code in. De licentie is alleen voor uw computer
met het unieke software ID nummer van uw
harde schijf verwerkt. U kunt deze alleen dus op
die computer gebruiken.
TCNBase is een kostbaar programma en willen
de helpdesk zolang mogelijk gratis verstrekken
evenals de nieuwere update die u via help kunt
downloaden. Druk daarna op oké en uw
gegevens worden zichtbaar evenals de gekozen
modules.
Met het verkrijgen van de licentie ontvangt u in
die zelfde mail een bestandje die u in de dir. van
TCNBase moet opslaan.
Kopiëren naar een andere computer is strikt
verboden en het gaat ook niet werken.

Conversie:
Hier is het mogelijk om data uit SECUBASE te
importeren. SECUBASE is een nog onder dos
ondersteund programma. TCNBase daarin tegen
is op basis van SECUBASE ontwikkeld op
verzoek van gebruikers van de Secutester.
Maak connectie met de database van
SECUBASE genaamd daten.mdb
Selecteer een klant en klik op start conversie.
De klant en zijn toestellen worden geïmporteerd
in TCNBase. U kunt ook alle klanten importeren
maar het advies is om alles per stuk te doen en
zo uw database op te schonen.
Bewaar uw database van SECUBASE
zorgvuldig. Mogelijk kunt u zelfs eerst een CD
er van branden voor later.
Even bellen met onze helpdesk kan ook helpen.

SECUTESTER:
Selecteer: een compoort welke nog niet gebruikt wordt voor het downloaden van de meetgegevens uit de PSI
Secutester uitlezen zonder PSI: aanvinken indien nodig. U kunt dan alleen keuren aangesloten op de computer.
X protocol gebruiken: Voor alle testers welke na 2005 zijn geleverd en een x protocol is aan gegeven in de
gebruiksaanwijzing van de tester.
Regels gebruiken in de klachtomschrijving: van de tester kunt u met TCNBase per regel onderscheiden.
Maak zelf uw keuze welke gegevens u op welke regel wilt invullen.
Selecteer eerst een veldnaam en klik daarna een regelnummer aan en klik op >>> Koppel zo uw velden.
Regels gebruiken in de klachtomschrijving: aanvingen indien u deze wilt gebruiken.
Klik op sluiten om dit scherm af te sluiten.
Secutest download: kan mogelijk in uw computer vastlopen doordat de tester een fout maakt.
Klik op de knop reset uitlezen Secutester wanneer u maar wilt.

Update: database update bijwerken indien nodig. Vaak
alleen op advies van TCN of als er iets vast loopt.
Het gebeurt tegenwoordig al automatisch na een update
via help.

Uitlezen PDA: Steeds meer bedrijven gebruiken
een PDA tijdens het uitlenen van gereedschap.
Sluit de PDA aan op een USB poort en wacht tot
de PDA is verbonden met Microsoft ActiveSync.
Klik daarna op uitlezen PDA en alles wordt
verwerkt.

Planning Keurmeesters: Met module 8 kunt u als u voor andere klanten ook keurt veel plannen met klant op
datum en gekoppelde keurmeesters. U kunt tevens zien hoeveel keuringen er gedaan moeten worden en met
welke auto men naar welke klant vertrekt op welk tijdstip van de dag.
Ook overige medewerkers kunnen worden gepland op de zaak of in verkoop.
Ziek, vrij, vakantie, atv of scholing kunnen worden weergegeven en aan het eind van het jaar worden
verzameld tot rapporten.

Overzichten rapporten:
Selecteer een klant.
Kies welk overzicht u wilt hebben.
Steiger onderdelen? Klik op
afdrukken, naar scherm of naar
printer?
Toestellen? Klik op afdrukken, naar
scherm of naar printer?
Keuringsrapport?Selecteer
toestelgroep en de periode in welke
deze zijn gekeurd. Stel de printer in
met logopapier en druk op
afdrukken naar printer.
Verhuurresultaten:
Indien u de gegevens bij toestellen
allemaal heeft ingevuld zal deze u
een overzicht geven van de kosten
per toestel.

Rapporten samenstellen:
In dit scherm kunt u zelf aan de
slag om uw eigen rapport weergave
op te maken. Door dubbel te
klikken op rapportvelden en te
verplaatsen met de pijl = kunt u
zelf iets moois maken wat u wilt
weten naast de standaard
formulieren. Vul ook de
criteriaregels in en druk op
afdrukken naar scherm en daarna
naar de printer.

Dit vraagt wel wat meer inspanning dan de standaard formulieren maar dan heeft u ook wat aan
TCNBase. Alles wordt uit Acces database gehaald. Voor meer vragen bel de helpdesk.
Overzichten:
keuringsrapport:

In dit scherm staan alle gegevens omtrent de keuring van ieder toestel.
Selecteer klant en druk op enter!
In het midden van het scherm staat de selectie van een toestelgroep.
Hier kunt u elektrisch, ladders, trappen, gasmiddelen, of diverse kiezen.
Links onder in het scherm kunt u op printkeuringsrapport drukken en u krijg een keuringsrapport van
uw digitale rapport op a4 formaat.

Voorbeeld van een keuringsrapport:

Toesteltesters:
Secutester:

Indien u beschikt over een Secutester dan kunt u gebruik maken van TCNBase Module 1.
Selecteer het type keuring NEN3140
Selecteer keurmeester die vooraf is ingevoerd bij algemeen /onderhoud stamgegevens / selecteer
stamtabellen / keurmeesters.
Selecteer klant. Of vink bij alleen eigen uw keuringen “eigen keuringen aan”
Regels klachtomschrijving gebruiken zie algemeen opties Secutester
toestelnummer bestaat uit klantnummer + klantnummer spreekt voor zich niet gebruiken bij RFID
chipjes.
Toestelnummer is uniek in database gebruiken aanvinken indien nodig.
Let op:sluit de RS232 com kabel aan op een vrije compoort van uw computer zie gebruiksaanwijzing
Secutester. Sluit de andere RS232 aansluiting aan op de PSI van de Secutester.
Zet de tester aan dmv de grote menuschakelknop
Druk daarna op de knop Uitlezen tester.
Indien u een foutmelding krijg loop alles nogmaals na of selecteer een andere compoort in algemeen
opties Secutester.
Alle keuringen worden hierna zichtbaar en kunnen worden bijgewerkt indien er taalfouten in staan.
Denk even aan Excel en dmv een dubbelklik in het veld kunt u de tekst wijzigen.
Als de toestellen nog niet vooraf zijn ingevoerd dan moet u de knop Toestellen toevoegen gebruiken.

Daarna wordt de knop Doorwerken keuringen zwarter en gebruik deze om de meetgegevens van uit uw
tester onder de toestellen te plakken. Errors zijn fout meldingen. Corrigeer deze voor de volgende stap.
Vervolg: Toesteltesters: Secutester:
Als u een correctie maak doe daarna even de knop Check keuringen. De Errors zijn mogelijk
verdwenen.
Als u een PSI download dan worden gegevens van de PSI opgeslagen in een dumpfile log bestand.
Deze kunt uw nogmaals downloaden zonder tester of PSI van uit de dumpfile.
Selecteer opnieuw klant & keurmeester en klik op dumpfile uitlezen in plaats van uitlezen tester.
Selecteer de dumpfile die u wilt uitlezen en klik op openen. Alle errors staan er nu wel weer in
Ga vervolgens naar overzichten keuringsrapport voor de resultaten te bezien.
Toesteltesters: PAT3140 werkt op de zelfde manier als de Secutester.
Alleen is het dan TCNBase Module 8. allen het protocol van de tester is anders.
Toesteltesters Metratester:

Toesteltesters metratester: is een eenvoudige manier van keuren met TCNBase Module 4
Voer eerst alle toestellen bij invoeren toestellen elektrisch
Voer een keurmeester in bij algemeen /onderhoud stamgegevens / selecteer stamtabellen /
keurmeesters.
Ga dan naar Toesteltesters metratester selecteer klant en druk op enter.
Onder in het scherm ziet u de knop nieuwe keuring klik hier op en vul de meetgegevens in van uw
beeldscherm van de tester. Klik op opslaan en daarna op F9 print keuringrapport voor het resultaat.

Toesteltesters Uni tester: werkt het zelfde als de Metratester
Uni tester is een universele tester handmatig gebruik.
Uitlenen: uitlenen toestellen:
TCNBase Module 3

Bij invoeren gebruikers eerst uw medewerkers invoeren.
Selecteer klantnaam en druk op toevoegen. Tip: gebruik eerst de achternaam voor het zoek gemak.
Klik vervolgens op opslaan en herhaal deze handeling zoveel u wilt.
Overige gegevens mag u invullen maar is niet noodzakelijk.
Als u met leespen of PDA met de RFID chipjes werkt dan moet u medewerkers koppelen aan een
PH nummer. Vaak bestaat dat nummer uit uw debiteuren nummer met een volgnummer.
PH staat voor PasHouder. Verplichtte voorloop code.
Vink handmatig aan! Vul de code in het veld onder de tekst Toewijzen pashouder.
Selecteer de gebruiker en klik op de knop pasnummer toewijzen.
Herhaal deze actie zoveel u maar wilt.
Stuit dit scherm met F12 en ga naar uitlenen toestellen.

Uitlenen: uitlenen toestellen:
TCNBase Module 3 kunt u eenvoudig gebruiken met de muis maar ook snel met een PDA of een
leespen vast aan de computer.
Met de PDA of met een leespen moet u ook een licentie hebben voor TCNBase module 5 en
mogelijk nog module 6 Overleg dit met TCN indien u daarmee aan de slag wilt gaan.

Hoe werkt Uitlenen: uitlenen toestellen:

Selecteer klant
Selecteer gebruiker
Klik op uitlenen + zoek en druk op enter!
Selecteer uw toestel door dubbel klik en uw toestel is uitgeleend. Let op de Goedgekeurd tot datum.
Als deze niet is goedgekeurd dan gaat er een alarm rood knipperen. Eerst keuren dan voor dat u het
uitleent aan uw medewerker. Veiligheid staat voorop!
Druk op F10 voor een pakbon mee te geven aan uw medewerker.
Hij is op dat moment verantwoordelijk voor die machine.
Bij innemen F3 moet u een toestel selecteren bij selecteer toestel.
U zoek dan in de kleinere lijst van de medewerker.
U ziet ook een foto van het toestel. Koppel deze bij wijzigen toestellen, onder in het scherm.
U kunt ook notities kwijt in het kladblokveld gekoppeld aan de machine.
Verloop van de reparaties zijn mogelijk daar in aan te geven.

Als u een toestel wilt doorlenen omdat men onderweg is dan kunt u heel makkelijk verwerken.
Klik op F2 Doorlenen

.

Selecteer een gebruiker die in het bezit is van het toestel.
Selecteer het door te lenen toestel
Selecteer een andere medewerker die het toestel gaat gebruiken en klik daarna op doorlenen.
Sluit vervolgens dit scherm.

U kunt ook gebruik maken van een uitleen datum en een inleverdatum.
Selecteer eerst de inlever datum en vervolgens het toestel.
Op de pakbon wordt zichtbaar wanneer de gebruiker deze moet inleveren of u moet op de hoogte
stellen van een andere inlever datum.

Bij het gebruik van een leespen of programmeerblok SIR2610 moet u aanvinken dat u een leespen
gebruikt. Ook in de instellingen algemeen / opties / algemeen dient u een keuze te maken welk soort
pen u gaat gebruiken. Zie voorgaande instructies.
De werking is dan heel eenvoudig:

Selecteer klant of deze staat daar al op.
Selecteer F3 voor innemen of F6 voor uitlenen
Klik op F5 voor lezen pashouder en ga dan met de pen over de machine waar een chip is ingebouwd.
Her haal dit zoveel u wilt.
Het voordeel zit hem in het direct boven water halen van de naam met pashouder en het toestel.
Met een PDA werken gaat nog sneller en portable.

Chippen: programmeren van chipjes R.F.I.D met TCNBase module 5 & 6

In dit scherm kunt u chipjes zelf programmeren 125KHz 1356 MHz en 1356 MHz. Iso
Vul de banken maar in met de tekst die u wilt en klik op F4 chip schrijven.
Het beste is om het unieke keuringsnummer van een toestel in bank 2 te programmeren.
U kunt ook later hier mee van start gaan als alle toestellen zijn ingevoerd. Vink dan bestaande
toestellen programmeren aan en selecteer een toestel. Druk daarna op F4 chip schrijven.
F6 chip lezen om evt. te controleren hoewel deze na het schrijven direct controleert wat deze heeft
geprogrammeerd. Programmeren van een Chip is niet moeilijk dus.

Bij vragen kunt u ons altijd even bellen.
Veel succes met veiligheid en duidelijkheid.
Met technische groeten
Wim Maat
Directeur
Tool Care Nederland BV

