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De EasyTac bestandsverkenner
In het venster van de bestandsverkenner ziet u de gegevens die u naar uw PC heeft 
overgezet met EasyTac.

Om de activiteiten van de bestuurders te bekijken kunt u gebruik maken van de 
lijst van bestuurders, of een lijst van al de kaartbestanden van de bestuurders.

Op dezelfde manier kunt u de gegevens van de Vehicle Units (VU, de tachograaf) 
bekijken door te kiezen uit de lijst voertuigen of de afzonderlijke VU-bestanden.

U kiest de gewenste weergave door het klikken van de betreffende tab.

Direct na de eerste installatie zijn er geen bestanden die kunnen worden 
getoond en is het venster dus leeg. U ziet gegevens in de lijst verschijnen als u begint met 
het uitlezen van kaarten of kopiëren van VU-bestanden.

U selecteert een element in de lijst door het éénmaal te klikken, de informatie wordt dan 
getoond aan de rechterkant. U kunt dan de 'Rapporten' knop klikken om de 
activiteitsgegevens en samenvattende rapporten over dat bestand weer te geven. Of u 
kunt het element dubbelklikken om direct naar de rapportfunctie te gaan.1

Als u de lijst van bestuurders of voertuigen bekijkt wordt er links van elk element 
een verkeerslicht weergegeven. Dit geeft aan wanneer de gegevens weer 
moeten worden uitgelezen (geel = binnenkort, rood = nu). Zie 
Uitleesherinneringen voor nadere informatie.

U kunt de lijsten ook anders weergeven door ze te sorteren. U sorteert een 
kolom door de kop van de kolom te klikken. Als u de kop nogmaals klikt wordt de 
sorteervolgorde omgekeerd. Een kleine pijl geeft aan in welke volgorde de kolom 
gesorteerd is.

1Als u een bestuurder kiest uit de Bestuurderslijst, of een voertuig uit de Voertuiglijst, dan gebruikt 
de rapportfunctie het meest recente bestand voor die bestuurder of dat voertuig. Om een eerder 
bestand te kiezen kunt u de bestandskeuzelijst in het rapportvenster gebruiken, of u kunt het 
gewenste het bestand kiezen uit de Kaartbestanden of VU-bestanden lijst.
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Bestuurderskaarten uitlezen met EasyTac, met een 
kaartlezer

Om een bestuurderskaart uit te lezen hoeft u deze alleen maar in de lezer te 
plaatsen. EasyTac zal de kaart automatisch uitlezen. (Indien de functie voor 
automatisch uitlezen is uitgeschakeld moet u op de 'Kaart lezen' knop klikken.)

Uiteraard moet er een smartcard lezer zijn aangesloten op de PC. Voor de 
aansluiting hiervan wordt u verwezen naar de handleiding die met de lezer is 
meegeleverd.1

U kunt de gegevens van een onbeperkt aantal bestuurderskaarten uitlezen. Iedere keer 
dat u een kaart uitleest maakt EasyTac een nieuw gegevensbestand aan, met het formaat 
volgens de EU-vereisten.2

Het uitlezen kan enkele minuten duren. Er verschijnt een voortgangsindicatie op het 
scherm en u kunt het uitlezen altijd annuleren. Na het uitlezen verschijnt er een nieuw 
bestand in de lijst van kaartbestanden en de gegevens van de bestuurder worden 
bijgewerkt in de bestuurderslijst.3

U kunt het bestand dubbelklikken, of de 'Rapporten' knop klikken om direct de meest 
recente activiteitsgegevens van de kaart te zien.

Als er "(G2)" toegevoegd is aan een bestand betekent dit dat de gegevens afkomstig zijn 
van een Gen 2 Smart tachograaf, en aanvullende informatie zoals de GPS-positie 
bevatten.

1Als er meerdere smartcard lezers zijn aangesloten op de PC kunt u in het 'Opties' scherm aangeven 
welke lezer u wilt gebruiken. EasyTac kan ook alle lezers aflopen om kaarten te vinden.
2Normaal gesproken is de naam van de kaartbestanden gebaseerd op de naam van de bestuurder op 
kaart en de datum en tijd van het uitlezen. In het EasyTac 'Opties' scherm kunt u de naamgeving 
aanpassen.
3Verder kunt u kaartbestanden van andere software en toestellen importeren. Zie Overnemen van 
bestanden van andere systemen of locaties.
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VU-bestanden bestanden uitlezen met EasyTac, met 
een VU-uitleesapparaat

Om bestanden uit te lezen die al heeft gedownload met een VU-uitleesapparaat 
sluit u het apparaat aan op de PC. Meestal zal EasyTac de bestanden 
automatisch uitlezen. Zo niet, klik dan de 'VU-bestanden lezen' knop en zoek het 
VU-uitleesapparaat op in de lijst van stations (drives) van uw PC. In deze 
handleiding hebben ‘uitlezen’ en ‘downloaden’ grotendeels dezelfde betekenis.

U kunt het bestand dubbelklikken, of de 'Rapporten' knop klikken om direct de meest 
recente activiteitsgegevens van de VU-bestand te zien1.

1Bij gebruik van de 'VU-bestanden lezen' functie geeft EasyTac de bestanden automatisch een andere 
naam. Veel VU-uitleesapparaten gebruiken korte, onduidelijke bestandsnamen zoals 
"“vu000001.esm". EasyTac neemt echter het kenteken van het voertuig en de datum en tijd van het 
overzetten op in de bestandsnaam. In het EasyTac 'Opties' scherm kunt u de naamgeving aanpassen.
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Met EasyTac gegevens direct downloaden uit een 
tachograaf
Opmerking: Deze functie is alleen relevant voor gebruikers van een EasyTac Connect 
apparaat.

Klik de 'Verbinden met VU' knop om het 'Verbinden met VU' venster weer te 
geven. U wordt gevraagd wat voor download u wil uitvoeren.

Sluit uw EasyTac Connect eenheid aan op de betreffende aansluiting van de 
tachograaf. Als u een EasyTac Connect USB eenheid gebruikt, verzeker dan dat 
de USB-kabel daarvan op uw computer is aangesloten.

Om het downloaden uit de VU te starten plaatst u uw bedrijfskaart in een van 
de sleuven van de tachograaf en klikt u de 'VU download' knop. U kunt 
aangeven of u alleen de meest recente activeiten wilt dowloaden, of alle 
activiteiten.

Om een bestuurderskaart uit te lezen moet uw bedrijfskaart in een van de 
sleuven van de tachograaf geplaatst zijn, en de uit te lezen bestuurderskaart in de andere 
sleuf. Klik de 'Kaart download' knop

Het uitlezen (downloaden) kan enkele minuten duren (uitlezen van een bestuurderskaart 
uitlezen) tot ongeveer 45 minuten (uitlezen van alle informatie in het VU-bestand), 
afhankelijk van de hoeveelheid informatie en de gebruikte tachograaf.

Er verschijnt een voortgangsbalk op het scherm, en u kunt de download op ieder moment 
afbreken. Na afloop van de download verschijnt er een nieuw bestand in de lijst met 
Kaartbestanden of VU-bestanden en de bestuurder of het voertuig wordt toegevoegd of 
bijgewerkt in de bestuurderslijst of voertuiglijst.1

1De bestandsnamen bestaan standaard uit de naam van de bestuurder of het kenteken van het 
voertuig en de datum en tijd van het uitlezen. In het EasyTac 'Opties' scherm kunt u de naamgeving 
aanpassen.
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Uitleesherinneringen
In de EasyTac lijsten van bestuurders en voertuigen ziet u een 'verkeerslicht' bij elk 
element in de lijst om u te herinneren aan het tijdig uitlezen.

Groen betekent dat de gegevens kort geleden zijn uitgelezen. Geel betekent dat u de 
gegevens binnenkort moet uitlezen, en rood dat u te laat bent met het uitlezen.

De periodes voor deze herinneringen zijn verschillend voor de lijst van bestuurders en 
voor de lijst van voertuigen. Standaardwaardes:

Kleur Bestuurders Voertuigen

De gegevens zijn minder dan 21 
dagen oud

De gegevens zijn minder dan 49 
dagen oud

De gegevens zijn ouder dan 21 dagen De gegevens zijn ouder dan 49 dagen

De gegevens zijn ouder dan 28 dagen De gegevens zijn ouder dan 56 dagen

U kunt de kop van de verkeerslicht kolom aanklikken om de bestuurderslijst of de 
voertuiglijst te sorteren zodat de meest urgente elementen aan het begin van de lijst 
verschijnen.
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EasyTac en back-ups maken van bestanden
Wij adviseren regelmatig een back-up van uw tachograafbestanden te maken naar een 
externe drive of apparaat, ter bescherming tegen een defect van uw computer of het 
verlies daarvan.

Om een back-up te maken van alle tachograafbestanden die u met EasyTac 
heeft opgeslagen klikt u de 'Gegevens back-up' knop en kiest u de locatie waar 
de back-up moet worden opgeslagen.

U kunt de back-up opslaan in elke gewenste map of drive (station) op uw 
computer of op een EasyTac USB-stick. Als u een EasyTac USB-stick gebruikt is het 
eenvoudiger back-ups te maken van uw bestanden, en dit is ook veiliger dan ze opslaan 
op de harde schijf van uw computer.

U kunt meer lezen over het gebruik en instellen van EasyTac USB-sticks in Instellen van 
EasyTac USB-sticks.

EasyTac maakt back-ups van alle tachograafbestanden die zijn uitlezen of geïmporteerd 
met het programma. Elke keer dat u een back-up maakt worden de gegevens opgeslagen 
in een nieuwe map met een naam op basis van de datum en tijd van de back-up.

Terugzetten van een back-up
Als u EasyTac op een PC heeft overgezet of het opnieuw heeft geïnstalleerd na een 
probleem met uw computer wilt u de back-up waarschijnlijk terugzetten (restore). 
Hiervoor gebruikt u de functie om bestanden te importeren, zie Overnemen van 
bestanden van andere systemen of locaties.
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EasyTac en bestanden verzenden
Met EasyTac kunt u de tachograaf-bestanden heel eenvoudig naar andere locaties 
verzenden. U kunt ze bijvoorbeeld naar een andere computer, netwerk of externe 
opslageenheid zenden, of per e-mail versturen.

Om bestanden te verzenden klikt u de 'Bestanden verzenden' knop, of u kunt 
een afzonderlijk bestand kiezen en dan op de 'Bestand(en) verzenden' koppeling 
die verschijnt aan de rechterkant van het scherm.

U kunt alleen het gekozen bestand, alle bestanden voor die bestuurder of 
voertuig, of al uw bestanden verzenden. EasyTac houdt bij welke bestanden u heeft 
verzonden zodat u eerder verzonden bestanden kunt overslaan.

Als u de te verzenden bestanden heeft gekozen klikt u 'Verder'. EasyTac geeft u dan de 
keuze de bestanden te verzenden naar: een e-mail adres, een map, of een EasyTac USB-
stick.
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Verzenden aan een e-mail adres
Voordat deze functie beschikbaar is moet u de e-mail functie van EasyTac instellen. Voor 
meer informatie over de e-mail mogelijkheden van EasyTac, zie Instellen van de e-mail 
functie.

Als u de ingebouwde e-mail functie van EasyTac heeft ingesteld krijgt u een 
scherm waarin u de verzender, geadresseerde en onderwerp van de e-mail kunt 
instellen voordat u de e-mail verzendt.

Als u EasyTac heeft ingesteld om uw normale e-mail programma te gebruiken 
dan zal EasyTac deze openen en de gekozen bestanden koppelen aan een nieuw e-mail 
bericht dat u dan kunt verzenden.

Verzenden naar een map

Als u de bestanden naar een map wilt versturen verschijnt er een verkenner 
scherm. U geeft de locatie aan waar de bestanden naar gestuurd moeten 
worden en klikt dan de 'OK' knop.

Deze mogelijk is handig als u de bestanden naar een andere computer op het 
netwerk of een centrale server wilt verzenden.

Verzenden naar een EasyTac USB-stick
Als u de bestanden naar een EasyTac USB-stick wilt sturen wordt u gevraagd er een te 
plaatsen, als er geen aanwezig is. De bestanden worden verzonden naar de map 'EasyTac' 
op de USB-stick.

Dit is handig als u de bestanden met de USB-stick wilt overzetten naar een andere 
computer. Als u de juiste instellingen gedaan heeft kan dat zelfs automatisch.

Voor meer informatie over de e-mail mogelijkheden van EasyTac, zie Instellen van 
EasyTac USB-sticks.
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Verzendstatus van de bestanden
Deze kolom geeft aan of een bestand al of niet is verzonden (naar een andere locatie 
gekopieerd of per e-mail verzonden).

Als u de lijst met bestuurders of voertuigen bekijkt geeft een groene pijl aan 
dat alle bestanden voor die bestuurder of voertuig zijn verzonden.

Als u de muis op de kolom laat staan geeft EasyTac het aantal bestanden aan 
dat voor die bestuurder of voertuig zijn verzonden. In de rechterkolom verschijn meer 
informatie over de verzendstatus van het bestand.

U kunt met de hand aangeven of een bestand al of niet verzonden is door rechts te 
klikken op het bestand en dan 'Markeer als (niet) verzonden' te kiezen. Als er meer dan 
één bestand is voor die bestuurder of voertuig kunt u kiezen of u alleen dat bestand wil 
verzenden of alle bestanden voor die bestuurder of dat voertuig.
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Overnemen van bestanden van andere systemen of 
locaties
Met EasyTac downloader kunt u bestanden importeren van andere software of 
bestandslocaties.

Om bestanden te importeren uit een bepaalde locatie klikt u 'Bestanden 
importeren - Kies bestanden', in het 'Bestand menu', en geeft u de plaats aan 
waaruit u bestanden wilt importeren. Kies één of meer bestanden (u kunt 
meerdere bestanden kiezen door de <Ctrl> toets ingedrukt te houden bij het 
kiezen) en klink dan 'Importeren' om ze naar de EasyTac bestandenmappen over 
te zetten.

Een ander mogelijkheid is hele mappen met tachograafbestanden te importeren 
met 'Bestanden importeren – Hele map importeren' in het Bestandsmenu. Ga 
naar de gewenste map en klik OK. Als de gekozen map andere mappen bevat 
wordt u gevraagd of u ook de tachograafbestanden in die mappen wilt 
importeren.

Dit kunnen bestanden voor bestuurders kaarten of de VU zijn, EasyTac zet ze automatisch 
over naar de juiste locatie.

In tegenstelling tot de 'Kaart lezen' en 'VU-bestanden lezen' functies, worden er bij het 
importeren geen bestandsnamen aangepast.

EasyTac downloader kan ook bestanden van sommige andere programma's voor digitale 
tachografen vinden en importeren, zonder dat u de precieze map hoeft op te geven. Deze 
functie wordt automatisch uitgevoerd bij de eerste installatie van EasyTac. Als u de functie 
nogmaals wilt uitvoeren klik dan op 'Bestanden importeren - Uit andere software', in het 
'Bestand' menu.
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Tachograafbestanden uit EasyTac verwijderen
Het kan zijn dat u oude bestanden voor bestuurders of voertuigen die niet meer van 
belang zijn niet wilt zien. EasyTac biedt twee opties om bestanden niet meer te tonen in 
het programma. Ze blijven wel op uw computer opgeslagen zodat ze bereikbaar blijven 
mocht u ze later nodig hebben.

U kunt oude bestanden tijdelijk filteren, zodat ze niet zichtbaar zijn in de 
EasyTac bestandsverkenner. U doet dit door in de vervolgkeuzelijst (dropdown 
lijst) naast 'Bestanden' aan te geven dat alleen bestanden minder dan 3 of 6 
maanden oud getoond moeten worden.

Om tachograafbestanden permanent te verwijderen uit de EasyTac 
bestandsverkenner kiest u het bestand, de bestuurder of het 
voertuig en klikt u 'Verwijder bestand' in de rechterkolom. U kunt 
dan kiezen uit het verwijderen van alleen het gekozen of meest 
recente bestand of alle bestanden voor die bestuurder of dat 
voertuig.1

Het is mogelijk met de EasyTac bestanden te verwijderen met Windows Verkenner. Wij 
raden dit echter af omdat ze dan mogelijk niet terug te halen zijn indien het bevoegde 
gezag hierom verzoekt.

1Als u ooit bestanden wilt terugzetten die u met EasyTac heeft verwijderd dan kunt u ze vinden in de 
map 'deleted' of 'verwijderd'. Bij Windows XP bevindt deze zich in C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\EasyTac (of vergelijkbaar, afhankelijk van de taal van uw versie van 
Windows). Bij Windows Vista en Windows 7: C:\ProgramData\EasyTac (of vergelijkbaar, afhankelijk 
van de taal van uw versie van Windows).
Om deze bestanden terug te halen naar EasyTac kunt u ze opnieuw importeren met 'Bestand', 
'Bestanden importeren', 'Mappen importeren'.
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EasyTac rapporten
Met het EasyTac rapportvenster kunt u gedetailleerde informatie weergeven uit de 
bestuurders- en VU-bestanden.

Om de inhoud van een bepaald bestand weer te geven klikt u het aan in de EasyTac 
bestandsverkenner, en klikt u dan op de 'Rapporten' knop.

Het rapportvenster bevat links de lijst met activiteitsdatums, en rechts het eigenlijke 
rapport. Er wordt rechts alleen informatie getoond als er één of meer activiteitsdatums 
zijn geselecteerd.

In de bestandskeuzelijst kunt u andere bestanden kiezen voor dezelfde 
bestuurder of voertuig, en wordt het datumbereik van de activiteiten voor elk 
bestand weergegeven. Als er "(G2)" toegevoegd is aan een bestand betekent 
dit dat de gegevens afkomstig zijn van een Gen 2 Smart tachograaf, en 
aanvullende informatie zoals de GPS-positie bevatten.

De geselecteerde activiteitsgegevens kunnen op diverse manieren worden 
getoond. U kunt de gegevens in detail of beknopt weergeven, of als een tijdslijn, 
door het klikken van de tabs bovenaan dit deel van het scherm.

De datumlijst geeft elke dag weer waarvoor het bestand gegevens 
bevat. U kunt een dag selecteren door deze te klikken. Om een 
aantal dagen te selecteren klikt u deze aan met gebruik van de Shift 
of Ctrl toetsen (zie Activiteiten in kaart- en VU-bestanden 
bekijken.)

U kunt ook dagen met gegevens bekijken in een kalender-weergave. Klik op de 
'Activiteitskalender' tab, elke dag waarvoor gegevens beschikbaar zijn wordt dan 
aangegeven. Naast de opties van de datumlijst kunt u ook met de muis groepen dagen die 
uw wilt weergeven klikken en slepen.

Het weergegeven rapport kan worden afgedrukt of geëxporteerd met de betreffende 
knoppen op de werkbalk.
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Activiteiten in kaart- en VU-bestanden bekijken
Als u het EasyTac rapportscherm voor een bepaald kaart- of VU-bestand de eerste keer 
opent ziet u links een lijst van activiteitsdatums, en rechts een lijst van de activiteiten (die 
lijst is dan leeg).

Om de activiteiten in een bestand te tonen selecteert u eerst de relevante datums. U kunt 
een bepaalde dag selecteren door deze te klikken, of u kunt het 'Alles selecteren' vakje 
klikken om alle dagen in het bestand te selecteren.1

Een andere mogelijkheid is dat u meerdere dagen in de lijst selecteert met de 
gebruikelijke Windows mogelijkheden. Om een ononderbroken blok datums te kiezen 
klikt u de eerste dag en houdt u de SHIFT toets ingedrukt terwijl u op de laatste dag klikt. 
Om meerdere, afzonderlijke, datums te selecteren houdt u de CTRL toets ingedrukt terwijl 
u elk van de datums klikt.

Als u de geselecteerde activiteitsdatums wijzigt wordt de getoonde informatie direct 
bijgewerkt. U kunt de lijst doorlopen om afzonderlijke elementen te bekijken, of een van 
de andere rapporten zoals het dienstrapport of de dagsamenvatting of de grafische 
tijdslijn kiezen door de betreffende tab te klikken.

Voor een afdrukvoorbeeld, afdrukken of exporteren van het rapport hoeft u alleen maar 
de betreffende knop te klikken (zie Rapporten afdrukken en  Gegevens exporteren.)

1Bij kaartbestanden omvat de lijst van activiteitsdatums geen dagen waarop er geen activiteiten 
plaatsvonden. VU-bestanden omvatten meestal minstens twee activiteitselementen per dag, ook als 
het voertuig niet werd gebruikt.
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Dienst- en dagsamenvattingen voor kaartbestanden
Als u het rapport venster voor een bepaald kaartbestand opent kunt u de samenvattingen 
van de activiteitsgegevens in het bestand voor die bestuurder zien.1

Hiervoor moeten er één of meer dagen zijn geselecteerd in de lijst van 
activiteitsdatums, klik dan op de 'Diensten' of 'Dagen' tabs bovenaan het 
rapportvenster.

Het samengevatte rapport voor de dagen omvat een regel voor elke dag die 
geselecteerd is in de lijst van activiteitsdatums. U ziet de totale tijd besteed aan elk van de 
vier activiteiten per dag, en het totale werk (de optelling van de rij- en werktijden).

Het samengevatte rapport voor de diensten verdeelt elke dag in periodes, op basis van 
het plaatsen en verwijderen van de bestuurderskaart in de VU. Als de kaart de hele dag in 
de VU zat zal het dienstrapport veel lijken op het dagrapport. Als de kaart enige tijd is 
uitgenomen (bij voorbeeld omdat de bestuurder een ander voertuig reed) zal het 
dienstrapport twee of meer regels laten zien voor die dag.

Als u de geselecteerde dagen wijzigt in de lijst van activiteitsdatums zal het rapport 
automatisch worden aangepast.

Voor een afdrukvoorbeeld, afdrukken of exporteren van het rapport hoeft u alleen maar 
de betreffende knop te klikken (zie Rapporten afdrukken en  Gegevens exporteren.)

1De diensten- en dagentabs zijn alleen beschikbaar als u bestuurderskaartbestanden bekijkt.
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Bekijken van werkweken van bestuurders in de 
bestuurderskaartbestanden
Als u het rapportvenster opent voor een bepaald bestand kunt u samenvattende 
rapporten bekijken en afdrukken voor de activiteitsgegevens in dat bestand, ingedeeld 
per werkweek.

Om werkweken weer te geven moeten er één of meer dagen zijn geselecteerd 
in de lijst van activiteitsdatums, klik dan op de 'Werkweek' tab bovenaan het 
rapportvenster.

Het werkweekrapport toont een samenvatting van de ploeg en 
activiteitsgegevens voor één of meer volledige weken rond de gekozen dag(en). De 
afdrukversie van het rapport is zo ingedeeld dat de bestuurder het kan tekenen als een 
weekrapport.

Als u de geselecteerde dagen wijzigt in de lijst van activiteitsdatums zal het rapport 
automatisch worden aangepast.

Voor een afdrukvoorbeeld, afdrukken of exporteren van het rapport hoeft u alleen maar 
de betreffende knop te klikken (zie Rapporten afdrukken en  Gegevens exporteren.)
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Activiteiten in kaart- en VU-bestanden bekijken
Als u het rapportvenster voor een bestand opent kunt u de grafische tijdslijn weergeven 
van de activiteitsgegevens in het bestand.1

Om tijdslijnen weer te geven moeten er één of meer dagen zijn geselecteerd 
in de lijst van activiteitsdatums, klik dan op de 'Tijdslijn' tab bovenaan het 
rapportvenster.

De vier soorten activiteiten worden weergegeven als verticale balken van 
verschillende kleur en lengte. De betekenis van de kleuren wordt bovenaan uitgelegd. Op 
afgedrukte rapporten worden hierbij verschillende hoogtes gebruikt zodat het rapport 
ook begrijpelijk is als het in zwart/wit wordt afgedrukt.

Bij VU-bestanden worden de activiteiten van de eerste en tweede bestuurder 
weergegeven als afzonderlijke tijdslijnen.

Als u de geselecteerde dagen wijzigt in de lijst van activiteitsdatums zal het rapport 
automatisch worden aangepast.

Voor een afdrukvoorbeeld of om het rapport af te drukken hoeft u alleen maar de 
betreffende knop te klikken (zie Rapporten afdrukken.) De grafische weergave kan niet 
worden geëxporteerd.

1Afhankelijk van de afmeting en resolutie van uw computer monitor kunt u de breedte van de 
tijdslijn wijzigen door de grootte van het rapportvenster aan te passen. Door de 'Maximaliseren' knop 
te klikken kunt u het venster zo groot mogelijk maken.
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Voorvallen en fouten in kaart- en VU-bestanden 
bekijken
Als u het rapportvenster opent voor een bestand kunt u de informatie bekijken over de 
voorvallen en fouten die in dat bestand zijn opgeslagen.

Om voorvallen en fouten weer te geven klikt u de 'Voorvallen en fouten' tab aan 
de bovenkant van het rapportvenster.

Als het bestand voorvallen of fouten bevat ziet u links een lijst van de datums 
van de voorvallen en rechts een (lege) lijst van voorvallen.

Om de voorvallen in een bestand te tonen selecteert u eerst de relevante datums. U kunt 
een bepaalde dag selecteren door deze te klikken, of u kunt het 'Alles selecteren' vakje 
klikken om alle dagen in het bestand te selecteren.1

Verder kunt u meerdere datums uit de lijst kiezen met de SHIFT of CTRL toets, op dezelfde 
manier als bij het kiezen van de activiteitsdatums (zie  Activiteiten in kaart- en VU-
bestanden bekijken.)

Als u de geselecteerde voorvaldatums wijzigt wordt de getoonde informatie direct 
bijgewerkt. U kunt de lijst doorlopen om de afzonderlijke elementen te bekijken.

Voor een afdrukvoorbeeld, afdrukken of exporteren van het rapport hoeft u alleen maar 
de betreffende knop te klikken (zie Rapporten afdrukken en  Gegevens exporteren.)

1Het is mogelijk dat de kaart- en VU-bestanden voorvallen en fouten tonen met datums die vallen 
voor de eerste activiteit in het bestand. Dit is normaal: deze gegevens worden apart van de 
activiteitsinformatie opgeslagen, en pas verwijderd als er ruimte nodig is voor nieuwe informatie.
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Snelheidsoverschrijdingen in VU-bestanden bekijken
Als u het rapportvenster opent voor een VU-bestand kunt u de informatie bekijken over 
de snelheidsoverschrijdingen die in dat bestand is opgeslagen.

Om de snelheidsoverschrijdingen te bekijken klikt u op de 
‘Snelheidsoverschrijdingen’ tab aan de bovenkant van het rapportvenster.

Als het bestand snelheidsoverschrijdingen bevat ziet u links een lijst van de 
datums van de voorvallen en rechts een (lege) lijst van voorvallen.

Om de snelheidsoverschrijdingen in een bestand te tonen selecteert u eerst de relevante 
datums. U kunt een bepaalde dag selecteren door deze te klikken, of u kunt het 'Alles 
selecteren' vakje klikken om alle dagen in het bestand te selecteren.1

Verder kunt u meerdere datums uit de lijst kiezen met de SHIFT of CTRL toets, op dezelfde 
manier als bij het kiezen van de activiteitsdatums (zie  Activiteiten in kaart- en VU-
bestanden bekijken.)

Als u de geselecteerde voorvaldatums wijzigt wordt de getoonde informatie direct 
bijgewerkt. U kunt de lijst doorlopen om de afzonderlijke elementen te bekijken.

Voor een afdrukvoorbeeld, afdrukken of exporteren van het rapport hoeft u alleen maar 
de betreffende knop te klikken (zie Rapporten afdrukken en  Gegevens exporteren.)

1Het is mogelijk dat de kaart- en VU-bestanden snelheidsoverschrijdingen tonen met datums die 
vallen voor de eerste activiteit in het bestand. Dit is normaal: deze gegevens worden apart van de 
activiteitsinformatie opgeslagen, en pas verwijderd als er ruimte nodig is voor nieuwe informatie.
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Rapporten afdrukken
EasyTac downloader kan elk rapport dat op het scherm wordt weergegeven ook 
afdrukken.

Eerst gaat u naar het rapportvenster om de datums te selecteren en de gewenste soort 
rapport te kiezen door de betreffende tabs te klikken.

Nadat u het rapport op het scherm heeft weergegeven kunt u het afdrukken 
met de 'Rapport afdrukken' knop, of u kunt eerst een voorbeeld bekijken met de 
'Afdrukvoorbeeld' knop.

Als u een afdrukvoorbeeld bekijkt kunt u in en uit zoomen en tussen de pagina's 
bladeren (als er meer dan één pagina is) voordat u beslist of u het rapport afdrukt met de 
'Afdrukken' knop.

U kunt de printerinstellingen (zoals staand of liggend afdrukken) wijzigen door in het 
'Bestand' menu op 'Printerinstelling' te klikken.

Als u een rapport naar iemand wilt e-mailen kunt u de gegevens in het rapport exporteren 
(zie Gegevens exporteren), of een programma van een andere leverancier gebruiken om 
een PDF te maken bij het afdrukken.



EASYTAC HANDLEIDING : EASYTAC RAPPORTEN PAGINA 20

Gegevens exporteren
EasyTac downloader kan de activiteiten of samenvattingen die in de rapporten op het 
scherm worden weergegeven ook exporteren.

Eerst selecteert u in het Rapportscherm de gewenste activiteitsdatums en kiest u de 
gewenste soort rapport uit de tabs.1

Als het rapport op het scherm wordt weergegeven klikt u de 'Gegevens 
exporteren' knop.

U kunt dan een bestandsnaam en locatie voor het exportbestand kiezen, en het 
type bestand dat u wilt exporteren. Voor de algemene uitwisseling tussen programma's 
kiest u 'Comma separated value' (CSV). Als u de gegevens wilt bekijken of analyseren in 
Microsoft Excel kiest u 'Excel werkblad' (XLS).

1De grafische tijdslijnen kunnen niet worden geëxporteerd.
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EasyTac opties

Bestanden opslaan op andere locaties
EasyTac downloader slaat alle download en import bestanden op een geschikte locatie op 
de harde schijf van uw computer op, waar ze voor iedere gebruiker van de computer 
beschikbaar zijn.1

Indien gewenst kunt u dit wijzigen naar een andere locatie op de harde schijf of naar een 
netwerkschijf op een server.

Hiervoor gaat u naar het Opties scherm (klik 'Weergave' en dan 'Opties…'). Klik 
dan de tab voor het lezen van een kaart of de VU en klik de betreffende 
'Bladeren' knop – er zijn afzonderlijke knoppen voor bestuurderskaartbestanden 
en VU-bestanden, zodat u deze afzonderlijk kunt vinden.

Als u een netwerkschijf gebruikt moet u de rechten hebben daarop bestanden 
aan te maken en te schrijven, anders functioneert EasyTac niet goed.

1De standaardlocaties van de bestanden hangen af van de versie van Windows die u gebruikt, en de 
taalinstelling van uw PC. Bij de Engelstalige versies van Windows 2000 en XP kunnen dit bij voorbeeld 
zijn:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EasyTac\card
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EasyTac\VU
Bij de Engelstalige versies van Windows Vista en Windows 7 zijn de standaardlocatie:
C:\ProgramData\EasyTac\card
C:\ProgramData\EasyTac\VU
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Automatisch lezen van kaarten en VU-bestanden
De standaardinstelling is dat EasyTac downloader de bestuurderskaarten uitleest zodra ze 
in de smartcard lezer worden geplaatst, en de VU-bestanden leest zodra er een VU-
uitleesapparaat wordt aangesloten op de PC.1

Indien gewenst kunt u het automatisch uitlezen uitschakelen, of het voortgangsvenster 
(dat tijdens het uitlezen verschijnt) uitschakelen. Zo kan de EasyTac software op de 
achtergrond draaien terwijl de PC voor andere toepassingen wordt gebruikt.

Om deze instellingen te wijzigen gaat u naar 'Opties' (klik 'Weergeven' en dan 
'Opties...') en kies de tab voor het lezen van de kaart of de VU. U kunt dan een 
vinkje plaatsen of verwijderen bij 'Kaarten automatisch lezen' en 'VU-bestanden 
automatisch lezen”.

Voor VU-bestanden kunt u ook aangeven of EasyTac het 
oorspronkelijke bestand op het VU-uitleesapparaat moet wissen (om 
te voorkomen dat dit vol raakt of dat er bestanden dubbel worden 
uitgelezen).

EasyTac downloader werkt met de meeste 'direct download' apparaten 
en kabels.

Om een ander VU-uitleesapparaat of kabel te gebruiken moet u aangeven op 
welke communicatiepoort het is aangesloten.

1EasyTac kan meerdere smartcard lezers bewaken op het insteken van kaarten. Het programma kan 
echter maar één kaart tegelijk uitlezen.
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Instellen van de e-mail functie
Als u vanuit EasyTac downloader tachograaf bestanden wilt verzenden per e-mail, moeten 
eerst diverse e-mail instellingen gemaakt worden.

U kunt kiezen tussen het gebruik van het normale e-mail programma (e-mail client) op uw 
PC en het gebruik van de ingebouwde e-mail functie van EasyTac.

Om dit in te stellen gaat u naar het Opties scherm (klik 'Weergeven', 'Opties', en 
dan naar de e-mail tab).

Voer de gegevens in de velden in om de e-mail functie te configureren.

Als de e-mail meestal naar hetzelfde adres wordt verzonden kunt u dit invullen 
in het 'Standaard ontvanger' veld.

Als u de ingebouwde e-mail functie van EasyTac gebruikt moet u zowel het 'Verzendadres' 
en de 'SMTP server naam' invoeren.1

1Als u niet zeker weet wat er in deze velden moet worden ingevuld kunt u contact opnemen met uw 
Internet Service Provider
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Instellen van uitleesherinneringen
U kunt de herinneringsfunctie van EasyTac naar eigen behoefte instellen.

Hiervoor gaat u naar het Opties scherm (klik 'Weergeven', 'Opties', en dan de 
uitleesherinneringen tab.)

U kunt het aantal dagen in de velden invullen, of de pijltjes omhoog en omlaag 
klikken om de waarde in te stellen.

Instellen van bestandtypes
EasyTac kan gekoppeld worden met diverse veel voorkomende types tachograafbestand. 
Als u een bestandstype koppelt aan EasyTac zal Windows automatisch EasyTac opstarten 
als u een bestand van dat type wilt openen (b.v. door het dubbel te klikken in Windows 
bestandsverkenner).

Kies de selectievakjes voor de bestandstypes die u met EasyTac wilt koppelen, 
of verwijder het vinkje om de koppeling ongedaan te maken (b.v. zodat een 
ander programma aan dit bestandstype gekoppeld kan worden).
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Instellen van EasyTac USB-sticks
Een EasyTac USB-stick is een verwijderbaar USB-opslagmedium dat het makkelijker maakt 
back-ups te maken van tachograafbestanden en deze over te zetten. EasyTac herkent een 
EasyTac USB-stick automatisch als deze in de computer wordt gestoken en kan ingesteld 
worden om een back-up te maken van bestanden of ze te importeren, zonder dat de 
gebruiker iets hoeft te doen.

U kunt een EasyTac USB-stick bij uw leverancier kopen, of een gewone USB-stick 
aanpassen.

EasyTac kan een back-up maken van tachograafbestanden naar een EasyTac 
USB-stick, iedere keer dat deze op de computer wordt aangesloten. Om deze 
functie te activeren gaat u naar het Opties scherm (klik 'Weergeven', 'Opties', en 
dan naar de 'USB-stick' tab) en zorgt u dat het selectievakje geactiveerd is.

Verder kan EasyTac alle tachograafbestanden op een EasyTac USB-
stick importeren (die op de stick zijn gezet met een andere computer 
waarop EasyTac draait) als u de stick op de computer aansluit. Om 
deze functie te activeren gaat u naar het Opties scherm (klik 
'Weergeven', 'Opties', en dan naar de 'USB-stick' tab) en zorgt u dat 
het selectievakje geactiveerd is

Voor deze opties kunt u 'Niet vragen' kiezen, zodat EasyTac de acties automatisch 
uitvoert, zonder dat u wordt gevraagd deze te bevestigen.

U kunt een gewone USB-stick (of een externe harde schijf) instellen als EasyTac 
USB-stick door deze aan te sluiten op de computer, de stationsletter te kiezen 
uit de vervolgkeuzelijst lijst en dan op de 'Aanmaken' knop te klikken.
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Algemene instellingen
Als u een meertalige versie van EasyTac gebruikt kunt u de taal kiezen waarin de 
programmatekst wordt weergegeven.

EasyTac kan u bij het opstarten van het programma ook laten weten of er een 
nieuwe versie van EasyTac gedownload kan worden.

EasyTac kan ingesteld worden om samen met Windows op te starten 
en dan in de achtergrond te werken, zelfs als het programmavenster 
gesloten is. Zo zit EasyTac niet in de weg maar kan het op bepaalde 
gebeurtenissen reageren zonder dat u het programma steeds hoeft op 
te starten.

Tevens kunt u het programma dan snel bereiken met een pictogram in het systeemvak 
onderaan het scherm. Door het pictogram dubbel te klikken kunt u het EasyTac venster 
tonen en verbergen.

U kunt rechts klokken op het pictogram voor de volgende opties: EasyTac 
tonen/verbergen, Opties, Info over en Afsluiten. Als u EasyTac met Windows laat 
opstarten maar het later wilt afsluiten kunt u dit doen door in dit menu 
'Afsluiten' te kiezen.
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