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Inleiding 
Dit document beschrijft de te volgen werkwijze indien men gebruik maakt van een Secutest Base(10). 

Voordat u uw Secutest Base(10) in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 

Door de software op de juiste manier te gebruiken kunt u optimaal profiteren van de ruime 

mogelijkheden. 

 

 
De volgende onderdelen zullen worden behandeld; 

• Meetinstrument aanmaken in Centix. 

• Metingen uitlezen. 

• Metingen verwerken / certificaten genereren. 
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Meetinstrument aanmaken in Centix 
Om de metingen uit te kunnen lezen dient u eerst een meetinstrument aan te maken in Centix. 

Dat gaat als volgt: 

Ga in Centix naar Bestand → Onderhoud & inspecties → Meetinstrumenten 
 

 

 
U komt nu in een leeg scherm. Door op “+” knop te drukken kunt u het meetinstrument toevoegen. 
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In het volgende scherm dient u de volgende benodigde gegevens in te vullen. 

Eigenaar: Selecteer hier de eigenaar van het meetinstrument. 

Type: Selecteer hier “meetinstrument”. 

Na het selecteren van “meetinstrument” zie u dat er een extra veld erbij gekomen is 

Meetinstrumenttype: Selecteer hier de Base(10) 

ID: Hier kunt u de naam of ID opgeven van het meetinstrument. 

Omschrijving: Hier kunt u bijvoorbeeld de merk en type nummer van het meetinstrument erin 

vermelden. 

Status: de status moet actief zijn. 
 

 
Voorbeeld: 
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Wanneer het meetinstrument jaarlijks gekalibreerd wordt, kan aan het meetinstrument een 

inspectieplan gekoppeld worden. 

Dat gaat als volgt: 

Onder het tabblad “onderhoud en inspecties” kunt u op het lege gedeelte met je rechtermuis klikken 

en vervolgens op “toevoegen” klikken 
 
 
 

Door een klik met de rechtermuisknop selecteert u de onlangs aangemaakte regel en selecteer 

daarna “Detail”. 
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Vul vervolgens de volgende velden in: 

OI Plan: Selecteer hier bijvoorbeeld “KAL” voor kalibratie. 

ID: Wordt automatisch ingevuld bij het selecteren van OI plan “KAL” 

Tijdschema: Selecteer hier de juiste tijdschema. 

Aan de hand van de Laatst succesvolle uitvoering wordt de volgende uitvoeringsdatum berekend. 

Vul dus bij de laatst succesvolle uitvoering de datum in wanneer deze voor het laatst gekeurd is. 
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Vervolgens kan het meetinstrument worden opgeslagen. Dat kan door de disketteknop aan te 

klikken. 

Nu gaan we terug naar de meetinstrumenten om de aangemaakte meetinstrument te bekijken. 

(Druk op de “ESC” knop van het toetsenbord om terug te keren). 
 

Op het scherm ziet u het reeds aangemaakte meetinstrument. Het meetinstrument heeft een groene 

kleur gekregen omdat deze onlangs gekeurd is. 30 dagen voordat de keuringsdatum van het 

meetinstrument verloopt, zal deze een ander kleur krijgen. Zo kan u zien wanneer deze gekalibreerd 

moet worden. 

 
 

Standaard OI plan koppelen aan een meetinstrument. 
Inspecties die uitgevoerd worden met een Secutest Base (10) zijn NEN3140 inspecties. 

In Centix kan opgeven worden dat er een standaard NEN3140 plan aan de inspectie gehangen moet 

worden, wanneer de meting uit een Secutest Base (10) komt. 

Ga naar Bestand → Onderhoud → Systeemtabellen 
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Klik op het “+” bij de groep “Meetinstrumenten” en selecteer middels dubbel klik op “Type”. 

Let op: het dubbel klikken dient op het zwarte driehoekje te gebeuren. 
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Selecteer het meetinstrument waarvan u gebruikt maakt (Secutest Base (10) ). 

Dubbel klik op het meetinstrument dat u geselecteerd heeft om de instellingen te wijzigen. 

Let op: het dubbel klikken dient op het zwarte driehoekje te gebeuren. 
 

 

Klik vervolgens op het groene vierkant achter Standaard OI plan om een OI plan te koppelen. 
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Dubbel klik de NEN3140 plan om deze te selecteren. 
 

 

 
Vervolgens slaat u de wijziging op door op de save button te klikken. 
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Controleren of de Secutest Base(10) aan het NEN 3140 Plan is gekoppeld . 
Wanneer eenmaal het NEN 3140 plan als standaard plan aan het meetinstrument is gekoppeld dient 

gecontroleerd te worden of binnen het inspectieplan de Secutest Base(10) ook is aangemerkt om 

automatisch de meetwaarden te verwerken. 

Ga naar Bestand → Onderhoud → Systeemtabellen 
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Klik op het “+” bij de groep “Onderhoud & Inspectie” en selecteer middels dubbel klik vervolgens “OI 

Plan”. 

Let op: het dubbel klikken moet op het zwarte driehoekje gebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selecteer nu de NEN 3140 inspectie plan regel. Het inspectieplan detail wordt nu geopend. 
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Open nu de Algemeen of Objecten optie zodat de geautomatiseerde vraag zichtbaar wordt. 
 

Dubbelklik vervolgens op de geautomatiseerde vraag en klik op de [Extra] tab. 
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Klik op de Base(10) en vervolgens op de [>] knop. De Base(10) zal naar de rechter kolom verplaatst 

worden. Het inspectieplan kan nu opgeslagen worden. Het verwerken van meetwaarden is nu 

mogelijk. 
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Metingen Uitlezen 
Om metingen uit uw meetinstrument te halen dient deze aangesloten te zijn op een PC middels een 

USB kabel. Wanneer dit voor de eerste keer gedaan wordt zal de PC als eerste een USB driver 

installeren om zodoende een Seriële com poort te initiëren. 

Let op, de tester dient wel aan te staan. In dit voorbeeld is de tester op de stand setup gezet. 
 

 

 

Wanneer dit eenmaal is gelukt kan er gestart worden om met Centix te gaan communiceren. 
Dit gaat als volgt: 
Ga naar Bestand → onderhoud en inspecties → Meetinstrumenten. 
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Dubbel klik op het meetinstrument waarvan de metingen opgehaald moeten worden. 

Let op: het dubbel klikken dient op het zwarte driehoekje te gebeuren. 
 

 

Nu kunt u middels de knop “communicatie wizard” de wizard te starten. 
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Vervolgens vinkt u “Van meetinstrument (RS232 aansluiting)” aan en klik op volgende. 
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Selecteer vervolgens de juiste Com poort. 

 
Mocht er geen COM poorten aanwezig zijn dan is het stuurprogramma voor de USB niet 

geïnstalleerd. Neemt u hiervoor contact op met uw systeembeheerder. 
 

 

 
 

Selecteer het juiste inspectiebedrijf en inspecteur. Klik hierna op volgende. 
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Centix zal nu de meetwaarden uit de tester kopiëren. Het scherm zal het volgende tonen. 
 

Nu zijn de metingen uit de meetinstrument gehaald en in Centix geplaatst. 
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Verwerken Meetwaarden 
Na het importeren van de meetresultaten krijgt u het volgende scherm te zien: 

 

In het scherm zijn een aantal rode regels zichtbaar. 

Om het overzichtelijk te maken werkt Centix met kleuren: 

Rood = Niet alle verplichte velden zijn ingevuld. 

Zwart = Het object bestaat in Centix en alle verplichte velden zijn ingevuld. 

Oranje = Alle gegevens zijn ingevuld maar het object bestaat niet of er is een wijziging gemaakt in het 

object. 

 

 
In de onderstaande afbeelding kunt u zien dat 3 metingen een kleur hebben gekregen. 

Metingen kunnen verwerkt worden als ze de kleur oranje of zwart hebben. 

Selecteer de metingen en klik op het verwerk knop (F9). 
 

 

 
Nadat u op de verwerkknop heeft geklikt wordt er een wizard gestart. 

In de onderstaande afbeelding wordt getoond dat bij “automatisch creëren” alle velden aangevinkt 

staan. 

Mocht er een object of locatie niet bestaan dan wordt deze automatisch aangemaakt. 
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Als vervolgens op volgende geklikt wordt ziet u dat het object verwerkt wordt. 

Als aan alle voorwaarden is voldaan zal de meting verdwenen uit de lijst met ingelezen meetwaarden 

en is de meting bij het juiste object geplaatst. 
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Verwerkte inspecties & Certificaten 
De meting is na het verwerken terug te vinden bij het object. 

Ga naar bestand → objecten → Objecten 

 
 

Open het onlangs verwerkte object en klik op het tabblad “Onderhoud & Inspecties” 

Selecteer het OI plan. Klik vervolgens met uw rechtermuisknop op het OI en selecteer: “Inspecties” 
 

 

 
U ziet nu alle inspecties die uitgevoerd zijn op dat object. 

De onlangs verwerkte meting zit daar ook bij. 
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Wanneer u de meetresultaten wenst in te zien dan dient u de inspectie te openen (Dubbel klikken op 

de inspectie regel). 
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Afdrukken Certificaat 
Certificaten dienen afgedrukt te worden door middel van de OI Afdruk Wizard. Deze kan gestart 

worden wanneer er één of meerdere objecten zijn geselecteerd. Van uit het men u is deze optie 

beschikbaar. 
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Wanneer de wizard wordt doorlopen is er de mogelijkheid om de certificaten af te drukken en/of op 

te slaan in PDF. 
 
 
 


