
DISK 
Verbeteringen 
Op 4 september 2000 is de vernieuwde versie met de 
uitgebreide vdc-functies in gebruik genomen. Er zijn een 
aantal essentiële wijzigingen doorgevoerd, zonder dat dit zeer 
grote verschillen voor de gemiddelde gebruiker geeft. Een 
uitgebreide behandeling van de nieuwe functies wordt in dit 
bulletin niet gedaan. Wel staan in het volgende hoofdstuk een 
aantal belangrijke zaken vermeld. Voor detail-informatie kunt 
u de nieuwe handleiding opvragen bij ABK. 
Er zijn bewegingen op het front van uitwisselen van gegevens 
naar aannemers in het kader van uitbestedingen. Tekeningen 
kunnen nu per project beschikbaar worden gesteld. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dit via het 
internet (een speciale site) beschikbaar te stellen. Tot zolang 
is besloten alle gegevens via de helpdesk te laten 
verspreiden. Dit gebeurt dan via email of via een Cd-rom 
hetgeen afhangt van de omvang van de gegevens. 
 
VDC  
Ontwerpgegevens toegevoegd. 
Zoals al bekend zijn de programma’s van de vdc’s uitgebreid. 
De belangrijkste uitbreidingen zijn: 
Uitbreiding schermen met ontwerpgegevens. 
Hoewel deze nieuwe functies voor de gewone gebruiker niet 
zichtbaar zijn is het toch interessant te weten wat er gaande is 
rond de portalen en uithouders, kortweg VDC 
(verkeerskundige DraagConstructie) genoemd. 
Ontwerpgegevens staan aan de basis van een vdc. Tot voor 
kort was er alleen registratie van vdc’s die geplaatst waren. 
Nu is voorzien in een module voor de ontwerpers om alle 
basisgegevens van vdc’s in te voeren. Door de code op “in 
gebruik” te zetten wordt het vdc zichtbaar voor de regio en 
kan het worden meegenomen in de planningen voor inspectie 
en onderhoud. Door de samenvoeging van de twee databases 
is het  bewaken van de consistentie van de gegevens sterk 
verbeterd. 
Samenstelling inspectieproject. 
Ook dit rapport is alleen bruikbaar voor de reginale 
registrateurs maar is toegevoegd met de bedoeling om een 
overzicht te hebben van de inhoud qua samenstelling per 
project. Dit rapport is zowel voor de opdrachtgever als voor de 
opdrachtnemer geschikt. 
Controle overzicht metingen 
De aannemers hadden behoefte om metingen die zij hebben 
ingevoerd te controleren. Aan de hand van het scherm was dit 
niet praktisch en hiervoor is het betreffende overzicht 
ontwikkeld. Dit rapport  vind u onder de optie ‘Uitvoer’ bij 
Inspectie. 
Nog meer nieuwe rapporten zijn de schaderapporten per 
inspectieactiviteit. Naast het reeds bestaande is er nu ook 
uitvoer van schades aan ANWB-borden en aan matrixen (voor 
de WED). 
Nieuwe schermen voor inspectie 
Er zijn ook nieuwe schermen voor het registreren van 
schades aan ANWB borden en WED-matrix-borden. Deze 
schermen zijn alleen te benaderen door aannemers die 
inspectiegegevens moeten invoeren. Degenen die dit als eens 
hebben gedaan voor meetbrieven en schades zullen 
ontdekken, dat er twee schermen zijn toegevoegd die met 
[PgDn] kunnen worden geopend. De functionaliteiten zijn 
gelijk aan het bekende schade-registratiescherm. Voor 
gedetailleerde informatie kunt u de vernieuwde handleiding 
aanvragen bij ABK. 
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BEDIT 
Laatste acties 
Er wordt gewerkt aan een verbeterd systeem om tekeningen 
te distribueren. Vooral voor de projectleiders wordt de 
mogelijkheid geboden om per uitbesteed inspectieproject alle 
tekeningen op CD-rom te laten zetten en deze beschikbaar te 
stellen aan de betreffende aannemer. Ook wordt onderzocht 
of het mogelijk is om informatie beschikbaar te stellen via het 
internet. U kunt dan denken aan het downloaden van 
tekeningen, paspoorten, handleidingen etc. 
We zijn hiermee nog in een pril stadium omdat het opzetten 
van een speciale site tijd en geld kost. 
 

ALGEMEEN 
Handleiding 
De DISK-handleiding zal zeer waarschijnlijk binnenkort  
worden geactualiseerd. Het streven is dat voor het eind van 
dit jaar geheel rond te hebben. Het zou mooi zijn als we dan 
een eigen DISK-site op het internet hebben waar iedereen 
(die daarvoor is geautoriseerd) de hoofdstukken kan 
downloaden. Het voordeel is dan, dat er geen ingewikkelde 
mailing meer nodig is. Iedereen kan beschikken over de 
actuele versie van de handleiding. Er is een testomgeving 
opgezet. Mocht u over de handleiding willen beschikken, dan 
kunt u bij ABK hierover informatie verkrijgen. 
De nieuwe delen voor de VDC’s zijn gereed en worden 
beschikbaar via de website van ABK. Ze waren er reeds op 
geplaatst, maar bij testen bleken problemen met de conversie 
naar Word versie 6 – 95. De registrateurs krijgen bericht 
wanneer deze handleidingen beschikbaar zijn (verwachting is 
woensdag 6 september) 
 

Veel gestelde vragen 
Als ik in DISK een gebeurtenis heb aangemaakt, kan ik 
dan nog wijzigingen in de checklisten aanbrengen? 
Neen! Is het korte en bondige antwoord. Op het moment dat u 
een gebeurtenis aanmaakt, wordt een kopie van de op dat 
moment geregistreerde tekeningen en checklisten in een 
speciale toestandkarakteristiek geplaatst met als uniek 
kenmerk de datum. Alle schades en invullingen worden aan 
die kopie gehangen. Wijzigingen aan de tekeningen worden 
pas zichtbaar bij de volgende gebeurtenis. Dit is natuurlijk 
logisch, omdat de historie niet mee mag wijzigen door later 
gepleegd onderhoud e.d. 
Als dus na het aanmaken van de gebeurtenis blijkt dat de 
checklisten niet kloppen, dan dient u eerst de oude 
gebeurtenis te verwijderen, de checklisten aan te passen en 
vervolgens een nieuwe gebeurtenis aan te maken. 
TIP: Controleer altijd eerst de tekeningen met het overzicht 
“Controle Checklist” en ga dan pas invoeren in DISK. 
 
Iets verwijderen uit DISK (bijvoorbeeld een tekening) 
werkt niet. Hoe kan dat?  
Elke verwijdering moet worden bevestigd met de menu-optie 
“Accoord”. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de 
handleiding in het betreffende hoofdstuk. 
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