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Bestuurder(s)/Voertuig Verzameldata Ophalen t.b.v. controle IV&W

In de hieronder weergegeven handleiding wordt omschreven hoe een TIS-Web gebruiker de originele
digitale databestanden van één enkele bestuurder/voertuig of meerdere bestuurders/voertuigen kan
ophalen van de TIS-Web server om deze te overhandigen aan een controlerende instantie.

1. Ga naar Archief Management

2. Maak in het menu Wettig Archief een keuze voor “Bestuurders” of “Voertuigen”.

Indien uw “Gold” abonnement heeft afgesloten
en gebruik maakt van Locatie Beheer dient de
juiste Locatie/Groep gekozen te worden



3. Klik nu op de knop [Ophalen]

Klik op de knop [Ophalen] om de
Verzameldata van de Bestuurder(s) of
Voertuig(en) op te halen.

4. Selectie van de periode

Kies de periode waarover u de digitale bestanden wilt ophalen.
Eventueel kunt u hier de Locatie/Groep nog wijzigen.



5. De-selecteer alle Bestuurders of Voertuigen

Verplaats als eerste alle Bestuurders of
Voertuigen naar de linker kolom.

6. Selecteer Bestuurders

Selecteer de Bestuurders of Voertuigen
waarvan de digitale data opgehaald
moet worden van de TIS-Web server
door deze te verplaatsen naar de kolom
“Geselecteerde Bestuurders” of
“Geselecteerde Voertuigen”.



7. Optioneel wijzigen van de opslag lokatie en starten van de functie

Indien de bestanden dienen te worden
opgeslagen op een andere lokatie dan
de aangegeven map kan men door te
klikken op de zoek knop aan andere
lokatie opgegeven.

Let op: Indien u de optie “Verwijder
data uit Archief na Ophalen” selecteert
worden de bestanden na het ophalen
verwijderd van de TIS-Web server.

Klik op de [OK] knop om het Ophalen
van digitale data te starten.

8. Een dialoog venster toont de status

De status van het
Ophalen wordt in een
venster
weergegeven.
Bestanden welke
succesvol worden
opgehaald worden
voorzien van een
groen vinkje.



9. Rapportoverzicht opgehaalde bestanden.

Na het ophalen van de digitale data uit de TIS-Web database wordt een rapport getoond van de
opgehaalde bestanden per Bestuurder(s) of Voertuig(en) over de geselecteerde periode.

10. Overhandigen van de digitale bestanden

De digitale data is standaard te
vinden in de map
C:\VKISClnt\Downloads of in de
map welke is opgegeven.

Indien dezelfde procedure wordt
uitgevoerd voor de Voertuigen
worden ook de voertuig
bestanden in deze map
geplaatst.

De bestanden kunnen gebrand
worden op een CD-Rom of
gecomprimeerd verstuurd worden
naar de controlerende instantie.


