
DISK 
 
De EURO 
Omdat de euro vanaf nu van ons allemaal is, moeten ook 
DISK-gebruikers eraan geloven. De DISK-database is per 1 
januari geconverteerd naar de euro. Dit betekent dat vanaf 1 
januari alle in te voeren bedragen in euro’s moeten worden 
geregistreerd. Er zijn in het verleden al veel bedragen in 
guldens ingevoerd. Deze zijn nu ook allemaal omgerekend 
naar de euro zodat overzichten met prognoses voor de 
komende jaren de juiste bedragen weergeven. Ook schermen 
waar het guldenteken of de tekst “guldens” voorkwam zijn 
aangepast. De kritische gebruiker wordt gevraagd om bij het 
gebruik van DISK te kijken of niets over het hoofd is gezien. 
Mocht u iets opmerken of opmerkingen hebben dan wordt u 
verzocht dit bij voorkeur per e-mail te melden aan de helpdesk 
(e-mailadres: disk@abkbv.nl). 
Aan de aanpassing van de handleiding wordt gewerkt, maar 
nog niet overal is de tekst of het guldenteken vervangen. 
Daarom wordt u verzocht in de oude handleiding het woord 
gulden te interpreteren als euro en ‘fl’ te zien als ‘€’. 
 
De vernieuwde handleiding DISK 
Dit lijkt meer dan het is, maar de handleiding van DISK is 
aangepast omdat er in het afgelopen jaar nogal wat 
aanpassingen in DISK hebben plaats gevonden. De 
belangrijkste worden hieronder nog even op een rijtje gezet: 
 
Nieuwe programma voor registratie/inspectie vdc’s 
Aan hoofdstuk 6 “Inspectie” is hoofdstuk 6B toegevoegd. 
Hierin worden alle aspecten van de nieuwe module voor vdc-
inspectie uiteengezet. Er zijn in de afgelopen maanden een 
aantal aanpassingen gerealiseerd die in dit hoofdstuk terug te 
vinden zijn. 
 
Inzienfunctie vdc’s voor beheerders 
Omdat gebleken is dat een aantal beheerders graag de 
gegevens van de vdc’s in hun rayon willen bekijken, is voor 
hen speciaal een inzienfunctie toegevoegd. Zij kunnen ook 
een rapport uitdraaien met daarin de voorkomende portalen 
per rijksweg. 
 
Schades aan kunstwerken! 
Aan het scherm voor registratie van een schade is het veld 
“Kunstwerknr” toegevoegd. In dit veld dient u het gerelateerde 
kunstwerknummer in te vullen (gebruik [F9] voor overzicht).  
 
Het scherm Bouwsteen 
In het schermdeel schadeweergave is een kolom met het 
Kunstwerknr. toegevoegd. Dit veld kan niet worden ingevuld 
of gewijzigd maar geeft extra informatie bij het verwerken van 
de schades in bouwstenen.  
 
Rapporten met kunstwerknummer 
Er zijn diverse rapporten uitgebreid met een kolom voor het 
kunstwerknummer. Het gaat hierbij om rapporten waarin 
schades staan vermeld. Dit betreft natuurlijk de 
schaderapporten, maar ook die rapporten van bouwstenen 
waarin schades worden vermeld 
Nieuwe functionaliteit bij Hersteladvies 
De procedure rond deelinspecties is verbeterd. Het gaat om 
hersteladvies “40 GTI aanmaken”. Indien een onderdeel een 
schade heeft die apart of frequenter gecontroleerd zal moeten 

worden. Hiervoor is ook een nieuw rapport aan het totale 
inspectierapport toegevoegd. 
 
Nieuw schaderapport “GTI aanmaken”. 
Aan het uitvoermenu van Inspectie is de keuze “Voorstel GTI” 
toegevoegd. Dit rapport heeft de bekende lay-out, maar bevat 
alleen schades met de suggestie "GTI aanmaken". 
 
GTI en inspectierapportage 
Er zijn wijzigingen aan het schaderapport gemaakt waardoor 
onderscheid wordt gemaakt tussen een gewoon inspectie-
rapport van een TTI en dat van een GTI. De beschrijving GTI 
is toegevoegd aan de titel van het rapport. 
 
 
Verspreiding van de handleiding 
Omdat het verspreiden en daarmee het bijhouden van een 
gebruikersbestand en versiebeheer erg veel tijd en 
administratieve inspanning kostte is besloten om de 
verspreiding van de handleiding via het internet te laten plaats 
vinden. Er zijn plannen om een eigen webpagina voor DISK te 
creëren binnen het RWS-intranet, maar dan moet het ook 
toegankelijk zijn voor de inspecterende instanties. Zolang dat 
nog niet is gerealiseerd wordt de DISK-handleiding verspreid 
via de website van ABK (www.abkbv.nl). Eerst kiest u het item 
“Download” en vervolgens kunt U de hyperlink “Download-
scherm openen” aanklikken waarna een scherm verschijnt 
met een lijst filenamen. Hierbij bevinden zich de hoofdstukken 
van de handleiding. Er is ook een instructie beschikbaar en 
een file waarin de versies van de verschillende hoofdstukken 
staan vermeld. Als u deze file voorin de handleiding bewaart, 
kunt u af en toe vergelijken of, en in welke hoofdstukken 
veranderingen of aanpassingen hebben plaats gevonden. 
De hoofdstukken zijn allen beveiligd met hetzelfde 
wachtwoord abkdisk. Deze beveiliging is aangebracht om 
een wilde verspreiding van de handleiding tegen te gaan. 
U dient echter wel te beschikken over Office2000 of hoger 
omdat u het document anders niet kunt openen. 
In de handleiding is links-onderaan  de datum van uitgave 
geplaatst. Mocht u via de file “versie_info.doc”  constateren 
dat de datum is gewijzigd, dan betekent dit dat het betreffende 
hoofdstuk is gewijzigd. U kunt natuurlijk zelf beslissen of u 
direct de file gaat actualiseren. Twee keer per jaar controleren 
is ruim voldoende. 
Mocht er een spectaculaire wijziging zich voordoen dan wordt 
u via dit bulletin op de hoogte gebracht. 
 
 
Heeft u nog vragen???  
 
Bel de helpdesk 0345 532965 
 
Of stuur een e-mail naar 
 
disk@abkbv.nl 
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