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Over deze handleiding
Deze gebruikershandleiding is bedoeld om de gebruiker te ondersteunen tijdens het gebruik van het 
VASP programma.  
Deze handleiding beschrijft alle mogelijke functies van het programma. Het hangt van de licentie en de 
toegekende privileges af functies al dan niet zichtbaar zijn

Handleiding wijzigingsnotities 
Versie Datum Opmerkingen

1.0 14-08-2015 Eerste uitgave

1.1 07-01-2016 Update nieuwe functies

1.2 07-03-2017 Update nieuwe functies

1.3 05-04-2018 VASP werkt nu buiten de browser

1.4 22-10-2018 Het grid kan aangepast worden

1.5 01-03-2019 VASP werkt met client software

1.6 19-12-2022 Rapportage functie toegevoegd

Belangrijk
 lees dit eerst!

VASP is een visualisatie programma. Dit houdt in dat VASP zelf geen regelprocessen uitvoert.
Indien de VASP server niet meer met het netwerk verbonden is, zullen de regelprocessen 
normaal doorlopen.
 
Alle instellingen van VASP en de registraties van de regelaars worden opgeslagen in een 
database.  
Om er voor te zorgen dat in geval van een calamiteit de server snel weer in gebruik genomen 
kan worden, is het belangrijk om regelmatig een backup van de database te maken. Informeer 
hiernaar bij uw systeembeheerder. 
 
VDH Products BV is niet verantwoordelijk voor het maken van backups en eventueel verlies van 
gegevens vanwege het ontbreken van een backup!
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1 Om te beginnen

1.1 Introductie

Het VDH Alfanet Server Program (VASP) is een visualisatie programma voor vele soorten regelaars. 
Met het programma kunnen de regelaars uitgelezen en bediend worden. Verder kunnen de 
loggegevens getoond worden en kunnen er alarmboodschappen verstuurd worden.

Het programma heeft vele uitgebreide mogelijkheden. Welke mogelijkheden er beschikbaar zijn, 
hangt af van de licentie. Opties die niet in de licentie beschikbaar zijn, worden ook niet getoond op het 
scherm.

Meerdere gebruikers kunnen gelijktijdig op het systeem inloggen. Hoeveel gebruikers er gelijktijdig in 
kunnen loggen, hangt af van de licentie. Vraag uw leverancier voor meer informatie.

 

Extern 
internet

extern ethernet 
netwerk

lokaal ethernet 
netwerk

Elke cel bevat een regelaar 

VASP  
Web server

Fig. 1 VASP systeem
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1.2 Systeemeisen
Omschrijving Server Client

Processor PC met 2 GHz of hoger processorkloksnelheid

Geheugen 4 GB RAM 4 GB RAM

Harde schijf Minimum: 2 GB 
Benodigde ruimte hangt 
af van configuratie en het 
gebruik.

Minimum: 1 GB 
Benodigde ruimte hangt 
af van configuratie en het 
gebruik.

Display Super VGA (1024x768) of hogere resolutie videokaart en 
monitor.

Operating System Windows 10, 11  of  
Windows Server 2019
Uitsluitend 64 bits Windows

Windows 10 of 11 - 64 bits 

Bediening Toetsenbord en muis. Toetsenbord en muis.

Extra Twee netwerkaansluitingen 
waarvan één exclusief 
voor het VASP netwerk 
is. Internetaansluiting 
is noodzakelijk voor 
ondersteuning.

Netwerkaansluiting 
(TCP/IP)

 
Neemt u a.u.b. contact op met uw leverancier voor overige benodigdheden.

1.3 Installatie
De software wordt geïnstalleerd op een server. 
 
VASP is een Java applicatie.

1.3.1 Client software
Om VASP op andere computers dan de server te kunnen gebruiken, moet er op iedere pc speciale client 
software geïnstalleerd worden. Deze client software wordt meegeleverd met VASP en heeft de naam 
VASPclient_xxx.exe waarbij xxx staat voor het versienummer.
Om verbinding met de VASP server te kunnen maken, moet de snelkoppeling aangepast worden. 
Hiertoe klik u met de rechter muisknop op de snelkoppeling en kiest vervolgens ‘Eigenschappen’.  Bij 
Doel staat het volgende: 
“C:\Program Files (x86)\VASP\Java\jdk-11.0.1\bin\javaw.exe” -Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true 
-jar “C:\Program Files (x86)\VASP\Client\VASP.ypr” http://127.0.0.1/VASP ffffff 
Hierin moet het vermelde IP adres gewijzigd worden in het IP adres van de server. Uw systeem-
beheerder kan u vertellen welk IP adres de server heeft.
Na het aanpassen van het IP adres kan VASP gestart worden door te dubbelklikken op de 
snelkoppeling. Inloggen kan met uw eigen inloggegevens

1.4 Ondersteuning
Ondersteuning is beschikbaar via:
http://www.vdhproducts.com
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2 Algemeen gebruik
Het VDH Alfa Server Program is continue actief op een server met een  database. 

Iedereen op het netwerk kan verbinding maken met het programma. Het is wel belangrijk dat Java 
geïnstalleerd is en de juiste instelling zijn gemaakt in de snelkoppeling.
Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot VASP. 
De dongel die noodzakelijk is om VASP te kunnen gebruiken, is alleen nodig voor de server. De clients 
kunnen dus zonder dongel werken.

2.1 VASP starten
Dubbelklik op de VASP snelkoppeling op het bureaublad om VASP te starten.

2.1.1 Eerste gebruik
Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, is een wachtwoord noodzakelijk. Deze wordt aangemaakt 
door de systeembeheerder.1.

Het volgende scherm wordt getoond als er contact is met de VASP server. 

Fig. 2 Inlogscherm

Na het invoeren van de juiste inloggegevens wordt het hoofdscherm van VASP getoond.

Binnen VASP zal het hoofdscherm altijd getoond worden onafhankelijk van de toegewezen rechten. 
Zodra VASP is geactiveerd met de gebruikersnaam en wachtwoord bent u ingelogd. Van hier uit kan het 
programma verder bediend worden.

1.  Vraag uw systeembeheerder als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord bent vergeten.
  Als u ook de inloggegevens van de systeembeheerder kwijt bent, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
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Fig. 3 Hoofdscherm met gebruikersinformatie

Indien een licentie nog langer dan één maand geldig is, zal hier geen melding over getoond worden.
Is de licentie korter dan één maand geldig maar langer dan twee weken, zal er een gele balk getoond 
worden met daarin het resterend aantal dagen.
Als de licentie korter dan twee weken geldig is of als de licentie is verlopen, zal er een rode balk 
getoond worden. Door een geldige licentiecode in te voeren, zal de balk weer verdwijnen totdat de 
licentie wederom af loopt.

Fig. 4 Licentie verloopt tussen één maand en twee weken

Fig. 5 Licentie verloopt binnen twee weken

Fig. 6 De licentie is verlopen

Neem contact op met uw leverancier of VDH voor een nieuwe licentie.
Nadat u een nieuwe licentie hebt ontvangen, kunt u op Invoeren licentie klikken om de nieuwe licentie 
in te voeren en de rode balk te laten verdwijnen.

Fig. 7 Invoeren van een licentie
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Afhankelijk van de instellingen van VASP wordt u automatisch uitgelogd als er een bepaalde tijd geen 
acties ondernomen zijn. Het is ook mogelijk om niet automatisch uit te loggen. In dit geval dient u 
handmatig uit te loggen.

Uitloggen betekent niet dat VASP wordt afgesloten. Het scherm blijft zichtbaar maar kan niet meer 
bedient worden.

De actuele status is rechtsboven zichtbaar:
Aanmelden : Niet ingelogd. Als dit item geselecteerd wordt, zal er om het wachtwoord gevraagd worden 

van de persoon die het laatst ingelogd is geweest (in dit geval ‘VDH’).

Afmelden : Als dit geselecteerd wordt, zal de gebruiker uitgelogd worden (in dit geval ‘VDH’).

VDH : De naam van de persoon die ingelogd is.

Afsluiten : Het hoofdscherm wordt afgesloten en het inlogscherm wordt weergegeven.  

2.2 Hoofdscherm
Zodra VASP is geactiveerd met de gebruikersnaam en wachtwoord zal het hoofdscherm worden 
weergegeven. Deze geeft een duidelijk beeld van de gehele configuratie.  
Met de muis kan meer in informatie opgevraagd worden.

Het hoofdscherm is onderverdeeld in de volgende secties:
 • Tabs
 • Procesinformatie & submenu’s
 • Gebruikers status
 • Alarmscherm

Fig. 8 Secties van het hoofdscherm

Tabs Procesinformatie & submenu’s                              Gebruikersstatus

Alarmscherm
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2.2.1 Tabs

De standaard tabs zijn bedoeld voor algemene instellingen. Deze worden uitgelegd in de volgende 
paragrafen.

2.2.2 Procesinformatie & submenu’s
De informatie die hier wordt getoond is afhankelijk van de geselecteerde tab. Zie voor details de uitleg 
van de specifieke tab. 

2.2.3 Gebruikers status

Rechtsboven wordt de gebruikers status weergeven met zes velden:

 Invoeren van de licentie.

 Naam van de licentiehouder. 

 Aantal gebruikers die zijn ingelogd.  
In de sectie ‘Service’ ~ ‘Gebruikers’ (pagina 73) wordt weergegeven  wie er 
zijn ingelogd. 

 Aantal nieuwe urgente alarmen die nog niet zijn bevestigd. 

  Gebruiker met [Naam] (‘VDH’ in dit geval) is op dit moment ingelogd. 
Selecteer ‘Afmelden’ om uit te loggen. De tekst zal veranderen in 
‘Aanmelden’. 
Als u niet bent ingelogd, kunt u geen andere schermen openen. Actieve 
schermen blijven actief maar er kunnen geen aanpassingen gemaakt 
worden.

  Hoofdscherm zal worden afgesloten en het inlogscherm zal worden getoond. 
Om verder te kunnen gaan met VASP is het noodzakelijk om een geldige 
gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

2.2.4 Alarmscherm
Een apart gedeelte van het scherm is gereserveerd voor actieve alarmen. 
De status van iedere installatie wordt ook weergegeven met een gekleurde stip op het hoofdscherm in 
geval er meerdere locaties gebruikt worden. 
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Het alarmscherm is altijd zichtbaar. Het bevat de volgende secties:
 • Alarmlijst
 • Selectie van berichten
 • Acties met geselecteerde berichten 

Selectie                   Alarm lijst                      Acties met geselec-
van berichten                      teerde berichten

Fig. 9 Alarmscherm

2.2.4.1 Alarmscherm
Alle alarmen worden weergegeven in het alarmscherm. 1.

 Datum : datum van het alarm,
 Tijd : tijd van het alarm,
 Regelaar : naam van de regelaar,
 Alarm : alarmtekst, 2.

 Status : Actief,  Bevestigd, Waarschuwing of Opgeheven

De berichten worden getoond in chronologische volgorde. Door op de kolomkop te klikken kan de 
sorteervolgorde veranderd worden.
Een nieuw binnenkomend bericht zal altijd de sorteervolgorde aanpassen naar datum en tijd en plaatst 
het nieuwe bericht bovenaan de lijst.

2.2.4.1.1 Gebruikte kleuren

De kleuren die gebruikt worden bij de locatie en de alarmenlijst hangen af van de status van de 
berichten. 

De volgende kleuren worden gebruikt;
 (1) rood  actief alarm
 (2) paars bevestigde actieve alarm
 (3) blauw waarschuwing
 (4) groen opgelost alarm

Als er meer dan één alarm actief is, wordt het alarm met de hoogste prioriteit getoond (laagste 
nummer is de hoogste prioriteit).

1.  Alle informatie met betrekking tot de alarmen zijn ook beschikbaar via de tab ‘Alarmen’. 
  Zie “§ 7.9 Subtab Alarmen” op pagina 63.

2. Zie “§ 7.9.2 Toevoegen en wijzigen van alarm boodschappen” op pagina 64 voor het instellen van de alarmboodschappen. 
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2.2.4.2 Alarm klasse: Urgent
Dit is een alarm waarbij onmiddellijke actie ondernomen moet worden. Dit onafhankelijk van de dag of 
het tijdstip.

2.2.4.3 Alarm klasse: Niet urgent
Dit is een alarm waarbij actie ondernomen moet worden. Dit hoeft echter niet direct. 

Een combinatie van twee of meer niet urgente alarmen kunnen samengevoegd worden tot een urgent 
alarm.
  

2.2.4.4 Alarm klasse: Melding
Een waarschuwing is alleen ter informatie. Geen onmiddellijke actie is benodigd.

2.2.4.5 Selecteren van een alarm boodschap

Fig. 10 Alarmvenster

Ieder alarm kan afzonderlijk worden geselecteerd.  
In de linkerbovenhoek van het alarmvenster zitten drie snelkoppelingen:
Geen Verwijder alle eerder gemaakte selecties
Actief  Selecteer alle actieve alarm boodschappen
Opgeheven  Selecteer alle opgeloste alarm boodschappen

2.2.4.6 Acties met geselecteerde alarm boodschappen
Acties kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden met geselecteerde alarmboodschappen. 1.

  
in de rechterbovenhoek van het alarmvenster zitten drie snelkoppelingen:
bevestigen  Alle geselecteerde alarmboodschappen die actief zijn (rood/blauw tekst) 

worden bevestigd en de tekstkleur wijzigt in paars. 
Er worden geen berichten meer verzonden.

oorzaak toekennen  Aan alle geselecteerde alarmboodschappen die zijn bevestigd wordt een 
oorzaak toegekend.

 Mogelijke oorzaken kunnen verschillend zijn voor iedere locatie. 

verwijderen  Aan alle geselecteerde alarmboodschappen zijn oorzaken toegekend en 
worden verwijderd uit de lijst.

1.  De beschikbare oorzaken kunnen voor ieder locatie geconfigureerd worden door ‘Oorzaken’ te selecteren bij de tab   
  ‘Configuratie’. Zie “§ 7.10.2 Toevoegen en wijzigen oorzaken” op pagina 67.
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2.2.4.7 Alarmafhandeling
Een alarm wordt op verschillende manieren weergegeven. 

• De kleur van de locatie stip wijzigt in rood,
• Het alarm wordt vermeld in het alarmvenster,
• Het alarm wordt optioneel uitgeprint.

Een regelaar kan verschillende alarmen signaleren met de bijbehorende boodschappen. De 
gegenereerde alarmen worden verzonden naar een pager groep of pager groepen (die paging services 
bevatten) verbonden met de regelaar. 
De ondernomen actie hangt af van de tijd van de dag en de daarbij behorende acties.

 
Fig. 11 Alarmafhandeling
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2.3 Algemene bediening
De volgende opties zijn algemeen in VASP.

2.3.1 Rechter muisknop
Selecteer een item met de rechter muisknop om extra opties te verkrijgen. De opties verschillen per 
item en zullen indien nodig uitgelegd worden.

Fig. 12 Opties met de rechter muisknop

2.3.2 Afdrukken
Het afdrukken van een actief venster wordt gedaan door de met de rechter muisknop te klikken en de 
optie ‘Afdrukken’ te selecteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard printervenster van 
Windows.
De informatie wordt geschaald zodat deze op één pagina past. Elke pagina wordt geprint met een 
kop- en voettekst.  
 

VDH Products BV
Produktieweg 1, 9301 ZS Roden
www.vdhproducts.nl

Alarmdata : Actual alarms

Printed 2010-07-16 10:22 VASP® Page: 1 of 1

Date Time Controller Alarm State
16-07-10   10:19 Cel 1 No communication with controller active
14-07-10   14:48 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:27 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:19 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:18 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:18 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:10 Cel 2 Sensor failure sensor 9 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 No communication with controller solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Humidity too low solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:48 Cel 2 No communication with controller solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   09:22 Cel 2 No communication with controller solved
13-07-10   14:04 Cel 2 No communication with controller solved

Tekst moet opgegeven worden bij 
bestelling.

Rapportnaam is gelijk aan de 
functie op het scherm.

Voettekst.

Fig. 13 Rapport
 
De gegevens in de kop- en voettekst kunnen niet door de gebruiker aangepast worden. 
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2.3.3 Kolommen

Fig. 14 Kolommen

Binnen VASP hebben alle kolommen de volgende opties:

2.3.3.1 Kolommen sorteren
Selecteer met de linker muisknop de kolom waarop gesorteerd moet worden. In de kop van de kolom 
wordt een kleine driehoek: 

oplopend - 

oplopend - 

Fig. 15 Kolommen sortering

Selecteer de kolomkop opnieuw om de sorteervolgorde te wijzigen.

2.3.3.2 Kolommen verplaatsen

Fig. 16 Verplaatsen van kolommen

Selecteer met de linker muisknop de kolomkop die moet worden verplaatst. Verplaats de kolom met 
ingedrukte linker muisknop naar de gewenste locatie. 

2.3.3.3 Kolombreedte aanpassen

Fig. 17 Wijzigen kolombreedte
Positioneer de muisaanwijzer op de grens van twee kolommen. De muisaanwijzer veranderd in twee 
pijlen. Houd de linker muisknop ingedrukt en beweeg deze naar links of rechts om de kolombreedte te 
wijzigen.
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2.3.3.4 Kolommen overzicht

Fig. 18 Selecteren van zichtbare kolommen

Selecteer een willekeurige kolom met de rechter muisknop. Een overzicht van alle kolommen wordt 
getoond. Nieuwe kolommen worden rechts van de geselecteerde kolom geplaatst.
 
Sommige kolommen worden altijd getoond (b.v. Nr.)

2.3.3.5 Selecteer een cel van een tabel 
Selecteer de betreffende cel.

2.3.3.6 Selecteren van aaneensluitende cellen 
Selecteer de eerste cel, druk op de <Shift> toets en selecteer de laatste cel.

2.3.3.7 Selecteren van meerdere cellen 
Selecteer minimaal één cel. Druk op de <Ctrl> toets en selecteer de overige cellen.

2.3.3.8 Voorgedefinieerde waarden 
Een deel van de kolommen kunnen alleen voorgedefinieerde waarden bevatten. Deze waarden zijn 
numeriek of alfanumeriek.

Selecteer de cellen die aangepast moeten worden en klik met de linker muisknop. Een lijst met geldige 
waarden wordt getoond en hieruit is de juiste waarde te selecteren.

In geval van lege cellen worden alle ingevoerde waarden getoond. Indien nodig wordt er een nieuw 
venster getoond met de mogelijke opties. 
 

Fig. 19 Voorgedefinieerde waarden
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2.3.4 Periode selecteren
Bij de tabs ‘Alarmen’ en ‘Registratie’ moet een periode geselecteerd worden waarover de gegevens 
moet worden gepresenteerd. De volgende periodes zijn beschikbaar:

Periode - dag 

Dit is de hele kalenderdag.

Periode - week

 

Dit is de hele kalenderweek. Deze 
wordt weergegeven met een 
weeknummer (1-53).

Periode - maand
 

Dit is de hele kalendermaand. 
Deze wordt weergegeven met de 
maandnummer (1-12).

Periode - jaar
 

Dit is het hele kalenderjaar.

Periode - alles
 

Alle beschikbare data is 
geselecteerd.

Periode - overige
 

Selecteer een start- en eind-
datum. Selecteer de startdatum 
om een kalender weer te geven. 
Selecteer de gewenste datum en 
herhaal dit voor de einddatum.

Fig. 20 Selectie perioden
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2.3.5 Zoom functie bij grafieken

2.3.5.1 Zoomen bij een grafiek 
Positioneer de muisaanwijzer op de gewenste as en draai het muiswieltje om in- of uit te zoomen.
 
of

Positioneer de muisaanwijzer op de betreffende as en dubbel klik met de linker muisknop om in te 
zoomen, en dubbelklik met de rechter muisknop om uit te zoomen.
Ingeval de muisaanwijzer op de grafiek is geplaatst, zoomen de X as en de Y as gelijktijdig.
In- en uitzoomen gebeurd altijd vanuit het middelpunt van de grafiek. 1.

Fig. 21 In- en uitzoomen vanuit het middelpunt van de grafiek

2.3.5.2 Inzoomen naar specifiek punt 
Positioneer de muisaanwijzer op de grafiek. klik met de linker muisknop, houd deze ingedrukt en 
beweeg de muis naar een volgend punt op de grafiek. Laat vervolgens de muisknop los.

2.3.5.3 Verplaatsen
Positioneer de muisaanwijzer op de grafiek en klik met de rechter muisknop, houd deze ingedrukt. De 
grafiek zal de beweging van de muis volgen.

2.3.5.4 Data label
Als de muisaanwijzer bij een gemeten waarde in de tabel staat, zal er een label getoond worden met 
extra informatie over dit meetpunt.
 

Fig. 22 Label in de grafiek

1.  Dubbelklik op het muiswieltje of druk op <Backspace> om de weegave terug te zetten naar de standaard waarde. 
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2.3.6 Weergave van de grafieken
In de grafiek wordt er een rechte lijn getrokken tussen twee opeenvolgende meetpunten. In geval van 
extreme verschillen of van missende meetpunten, zal de grafiek er uit zien als in het onderstaande 
figuur.

Fig. 23 Rechte lijn tussen twee gemeten waarden

De schaal van de horizontale as is gebaseerd op de kleinste sample tijd binnen de geselecteerde 
periode. Denk er om dat met een variabele loginterval het aantal meetpunten op de horizontale as niet 
constant is. 

Onderstaand figuur laat een voorbeeld zien van een situatie A met 9600 waarden en een situatie B met 
90 waarden (grootste meetinterval).
In situatie A  is de loginterval veel korter dan in situatie B en als gevolg daarvan neemt situatie A 
minder ruimte in op de horizontale as dan in situatie B met maar 90 metingen. 

Situatie A:
Meetinterval: 1 minuut = 9600 waarden

Situatie B:
Meetinterval: 1 uur = 90 waarden

Fig. 24 Horizontale tijdschaal gebaseerd op de kleinste tijdeenheid

2.3.6.1 Incomplete dataset 

In geval van een incomplete data set (bijvoorbeeld als een maand nog niet is afgelopen), zal de lijn 
geschaald worden naar de beschikbare periode.
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Fig. 25 Incomplete grafiek

2.3.6.2 Laden gemeten data 
Als de data geladen wordt zal er een voortgangsbalk getoond worden. Door op ‘Cancel’ te klikken kan 
het laden gestopt worden.

Fig. 26 Voortgang van het laden van de data

Het laden is gestopt en de reeds geladen data zal worden weergegeven. De volgende tekst zal ook 
worden weergegeven:

Fig. 27 Gedeeltelijk geladen data wordt weergegeven
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3 Tab Bediening
Met deze tab worden alle regelaars in een overzicht getoond.  
Standaard kunnen er 54 regelaars getoond worden maar d.m.v. extra tabbladen kan dit uitgebreid 
worden. Zie ook “§ 7.5 Subtab Pagina’s” op pagina 52. 

Fig. 28 Overzicht

3.1 Weergave van een regelaar

De weergave van een regelaar is afhankelijk van het type regelaar. 
In het voorbeeld hieronder wordt getoond hoe een Proba weergegeven wordt.
Er zijn diverse weergaves voor de verschillende statussen van de regelaar

    Regelaar staat aan

    Regelaars staat uit of de regelaar heeft geen aan/uit status 

    Regelaar heeft een alarm 

    Er is geen communicatie met de regelaar

Fig. 29 Diverse weergaves van een regelaar
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3.2 Configureer aanzicht
Gebruik de rechter muisknop om de inhoud van het getoonde aan te passen. 

Fig. 30 Wijzig aanzicht

3.2.1 Werk
Werk online VASP hoofdstation is verbonden met de regelaar.
Werk offline VASP hoofdstation is stand-alone.  
   Data wordt gesimuleerd.

3.2.2 Registratie-oproep
VASP zal de logdata uit de regelaar halen en opslaan in de database.

3.2.3 Verplaatsen

Fig. 31 Verplaats regelaar

1. Selecteer met de rechter muisknop de regelaar die verplaatst moet worden.
2. Select ‘Verplaatsen’. 
3. Verplaats het rode kader naar de nieuwe positie en klik met de linker muisknop. 

 
Om naar een ander tabblad te verplaatsen: 
- Verplaats het rode kader naar de gewenste tab. 
- Verplaats het rode kader naar de nieuwe positie en klik met de linker muisknop. 

3.2.4 Afdrukken
Maak een afdruk van de huidige weergave.
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4 Tab Lijst
Deze tab toont een complete lijst van de locaties en de regelaars met daarin dezelfde algemene status 
informatie als bij de tab ‘Locatie’.

Elke locatie bevat één of meer regelaars die elk een cel regelen.

Fig. 32 Tab Lijst
 
Welke kolommen er weergegeven kunnen worden in de lijst, is afhankelijk van het type regelaars die 
geconfigureerd zijn.
 
Klik met de rechter muisknop op de kolomkop om een keuze te maken van de kolommen die moeten 
worden weergegeven. 1. 

Fig. 33 Kolommen overzicht

Klik met de rechter muisknop op een willekeurige plaats in de lijst om de huidige weergave op te slaan. 
 

Fig. 34 Voorkeuren opslaan

1.  Bewaar de voorkeuren in geval deze zijn gewijzigd. Zonder opslaan zullen de standaard kolommen worden weergegeven.
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5 Tab Alarmen
Deze tab kan alleen geselecteerd worden als een gebruiker is ingelogd. 

De volgende keuzes zijn mogelijk bij de tab Alarmen:
- Actuele alarmen
- Alarm historie
- Kentallen alarmen
- Kentallen oorzaken

5.1 Subtab Actuele alarmen 
Alle alarmen worden hier op dezelfde manier getoond als in de  alarm sectie van het hoofdscherm. 1.2. 

Fig. 35 Actuele alarmen

5.2 Subtab Alarm historie 
Hier worden alle alarmen per regelaar binnen de geselecteerde periode weergegeven.
Tevens wordt de duur van elk alarm getoond.
 

Fig. 36 Alarm historie

1.  Selecteer de gewenste periode.
 Alle regelaars met alarmboodschappen binnen deze periode worden weergegeven.
2. Selecteer de gewenste regelaar. 

Alle alarmboodschappen van deze regelaar binnen deze geselecteerde periode worden 
weergegeven.

1.  Selecteer een alarm en klik met de rechter muisknop voor bijbehorende instructie. Zie ook “§ 7.9.2.4 Tab: Instructie” op   
  pagina 66 voor het instellen van deze instructies.

2.  Selecteer de kolomkop om op deze kolom te sorteren.
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5.3 Subtab Kentallen alarmen 
Deze selectie laat zien hoe vaak een alarm is opgetreden gedurende de geselecteerde periode. Verder 
wordt de minimale, maximale en gemiddelde fouttijd getoond voor iedere alarmboodschap.

Fig. 37 Kentallen alarmen

1.  Selecteer de gewenste periode.
 Alle regelaars met alarmboodschappen binnen deze periode worden getoond.
2. Selecteer de gewenste regelaar. 

Alle boodschappen die bij deze regelaar horen binnen de geselecteerde periode worden 
getoond.

5.4 Subtab Kentallen oorzaken
Deze selectie laat zien hoe vaak een oorzaak is opgetreden gedurende de geselecteerde periode.  

Fig. 38 Kentallen oorzaken

1.  Selecteer de gewenste periode.
 Alle regelaars met alarmboodschappen binnen deze periode worden getoond.
2. Selecteer de gewenste regelaar. 

Alle boodschappen die bij deze regelaar horen binnen de geselecteerde periode worden 
getoond.
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6 Tab Registratie
Deze tab kan alleen geselecteerd worden als een gebruiker is ingelogd.
Alle geregistreerde data kan hier getoond worden in een grafiek. 

6.1 Subtab Registratie 

Fig. 39 Registratie selectie
 
Alles wordt getoond op basis van voorgedefinieerde profielen. 
Data wordt geselecteerd op twee manieren:
- kies een bestaand profiel met een geselecteerde regelaar;
- kies een regelaar met een geselecteerd profiel.

6.1.1 Bewerk (nieuw) profiel
Een profiel is altijd gekoppeld aan één regelaar. Het kan handig zijn om hetzelfde profiel te koppelen 
aan meerdere regelaars. Achteraf is het mogelijk om dit profiel te selecteren en alleen die regelaars die 
dit profiel gebruiken te laten zien. 1.

Fig. 40 Profiel selecteren
 
1.  Selecteer ‘Regelaar’.
2.  Selecteer de regelaar waarvan het profiel moet worden bewerkt.
3.  Selecteer bij ‘Profiel’ een bestaand profiel in geval een bestaand
  profiel moet worden bewerkt.
4.  Selecteer bij ‘profiel’ met de rechter muisknop:
 Nieuw : maak een nieuw profiel 2.

 Wijzig : bewerk het geselecteerde profiel
 Verwijderen : verwijder het geselecteerde profiel

1.  Bewerk een profiel rechtstreeks in de grafiek door met de rechter muisknop in de grafiek te klikken en dan ‘Eigenschappen’ te  
  selecteren.

2.  Het laatst gekozen profiel wordt gebruikt als basis voor een nieuw profiel. Op deze manier is het eenvoudig om een bestaand
  profiel te kopieren naar een nieuw profiel.
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Fig. 41 Instellen profiel

Profiel: Naam van het profiel 
 (Let op: de naam kan achteraf niet meer gewijzigd worden). 
Actief: Lijst met mogelijke logitems. 

Geselecteerde items zullen in de grafiek getoond worden.

De volgende items hebben alleen invloed op het geselecteerde item.
Lijn kleur: Selecteer het gewenste item en wijzig de kleur indien nodig.
 • Dubbelklik op de kleur om deze te wijzigen.
 • Selecteer een standaard kleur met de rechter muisknop.

Y-as schaal eigenschappen
Percentage: Geeft de gemeten waarde weer in procenten (%), geschaald tussen ‘Minimum’ en 

‘Maximum’.
 In geval percentage niet is geselecteerd, zal de schaal de werkelijke waarde 

‘Minimum’ en ‘Maximum’ weergeven.
Minimum & 
Maximum: De limieten van de waarden van de Y-as.
Verschil: Toont het verschil met de vorige meeting.
Markering: Elke meting in de grafiek wordt aangegeven met een marker. Dit kan handig zijn 

om bij een constant signaal de verschillende metingen aan te geven. Er kan geen 
‘Marker’ ingesteld worden als ‘Stap’ is geselecteerd.

Binair: Aanvinken bij binaire items zoals relais. Indien niet actief is de lijn dun, indien wel 
actief is de lijn dik.

Stap: De lijn wordt weergegeven zonder de tussenliggende waarden tussen twee 
metingen te berekenen. ‘Stap’ is niet mogelijk als ‘Marker’ is geselecteerd.

Kolom breedte: Breedte van de kolommen als de metingen in een tabel worden weergegeven.

Y-as positieY-as positie: 
Groep (as) : Laat de waarden zien een gecombineerde weergave.
Links: Plaatst een nieuwe Y-schaal aan de linker kant.
Rechts: Plaatst een nieuwe Y-schaal aan de rechter kant.
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Y-as collectie

Fig. 42 Y-as eigenschappen

6.1.2 Regelaar
Selecteer ‘regelaar’ in geval de registratie is gewenst van een specifieke regelaar.

Fig. 43 Regelaar selecteren
 
1.  Selecteer ‘Regelaar’.
2.  Selecteer de gewenste regelaar.
3.  Selecteer een voor gedefinieerd profiel.
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6.1.3 Profiel
Selecteer ‘Profiel’ in geval de registratie is gewenst die behoord bij een specifiek profiel. 

 
Fig. 44 Profiel selectie

1.  Selecteer ‘Profiel’.
2.  Selecteer een voor gedefinieerd profiel.
3.  Selecteer een locatie waar dit profiel is gevonden.

6.1.4 Periode
Selecteer de gewenste periode.

6.1.5 Weergave
De data wordt weergegeven in een tabel of in een grafiek.

6.1.5.1 Tabel
De data in de tabel hangt af van de manier hoe het profiel is geconfigureerd.
 

Fig. 45 Tabel

Exporteren (alleen met een tabel) 

Selecteer ‘Exporteren’ om de data te printen of op te slaan in CSV formaat. 
Een CSV bestand kan in andere programma zoals Microsoft Excel geopend worden.

6.1.5.2 Grafiek
Data wordt weergegeven in een grafiek. Zie ook “§ 2.3.6 Weergave van de grafieken” op pagina 23 en 
“§ 2.3.5 Zoom functie bij grafieken” op pagina 22.
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6.2 Subtab Analyse

Met de analyse funktie is het mogelijk om registratiegegevens van meerdere regelaars in één grafiek 
weer te geven. 

Fig. 46 Analyse scherm

6.2.1 Bewerken (nieuw) rapport
Selecteer bij ‘Rapport’ een bestaand rapport om deze aan te passen.
Selecteer met de rechter muisknop één van de volgende opties:
Nieuw : Maak een nieuw rapport
Wijzig : Wijzig het geselecteerde rapport
Verwijder : Verwijder het geselecteerde rapport 

6.2.1.1 Naam
Naam van het rapport.

6.2.1.2 Gebruikers
Selecteer de gebruiker(s) die het rapport mogen gebruiken. 
Hiermee kunnen voor de verschillende gebruikers, verschillende rapporten gemaakt worden. 
Gebruikers die niet aan een rapport gekoppeld zijn, kunnen het rapport ook niet zien.

6.2.1.3 Standaard periode
Selecteer de standaard periode voor het rapport.
Een periode kan een dag, een week, een maand of een jaar zijn.

6.2.1.4 Omschrijving
In dit veld kan een beschrijving van het rapport ingevoerd worden. 
Een omschrijving kan informatie bevatten over de getoonde gegevens. Dit veld hoeft niet ingevuld te 
worden.
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6.2.1.5 Toon alarmen
Alarmen kunnen in de grafiek getoond worden. Deze worden weergegeven met een dunne groene lijn. 

6.2.1.6 Assen
Verschillende assen kunnen getoond worden. Ieder met een eigen kleur en schaal. 

6.2.1.7 Variabelen
In dit gedeelte kunnen de gegevens geselecteerd worden die in de grafiek getoond moeten worden.
De volgende items kunnen getoond en ingesteld worden:
Volgorde : De volgorde van de lijnen kan aangepast worden
Actief : Variabelen kunnen op niet actief gezet worden. Hierdoor is het niet
  noodzakelijk om deze items te verwijderen als ze tijdelijk niet
  gewenst zijn. 
Regelaar : Hier wordt aangegeven van welke regelaar de getoonde data is
Variabele : De variabele van de regelaar
Marker : De grafiek kan getoond worden met markers. Op ieder logpunt zal een    
  marker geplaatst worden. De afmeting van de marker kan aangepast worden.
Eenheid : Deze waarde zal in de legenda getoond worden
Waarde : Het is mogelijk om een script in te voeren om een lijn te tonen. In geval van  
  een binaire lijn is dit script noodzakelijk om een juiste weergave te krijgen. 
   De noodzakelijk code is hieronder weergegeven. 
 

                       

Type : Het type van de lijn die getoond wordt
   De volgenden opties zijn mogelijke:

Lijn - 

 

Stap - 
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Afgerond - 

Binair - 

 

Staaf - 

   
As : Een as kan aan de variabele gekoppeld worden
Kleur : De kleur van de lijn 
Lijn : De dikte van de lijn kan ingesteld worden tussen 0 en 9.  
Verschil : Toont het verschil tussen de voorgaande meetpunten

6.2.2 Regelaar
Voor iedere regelaar kan een rapport gemaakt worden. 

6.2.3 Periode
Selecteer de gewenste periode.

6.2.4 Het rapport
Als alle instellingen gemaakt zijn, kan een rapport er uit zien zoals hieronder getoond wordt.

Fig. 47 Voorbeeld van een rapport
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Met een rechter muisklik in de grafiek worden de volgende opties beschikbaar: 
- Bewerk rapport  
  - Het bewerken scherm zal worden geopend. 

- Dataset info 
  - Informatie over de data. Bijvoorbeeld de minimum, maximum en het
     gemiddelde van de gemeten waarden kunnen worden getoond.

Fig. 48 Dataset info 

- Auto bereik 
  - Het bereik van de assen worden automatisch geschaald 
 - Afdrukken 
  - Maak een schermafdruk

6.3 Subtab Rapportage

VASP heeft de mogelijkheid om rapportages te maken waarbij de registraties van meerdere regelaars 
kunnen worden geanalyseerd op basis van instelbare variabelen.  
De rapportage functie kent de mogelijkheid om bijvoorbeeld van bepaalde registratie waardes te 
zien hoe lang deze boven, onder of tussen bepaalde waarde(s) is geweest. Ook is het mogelijk om de 
dagelijkse gemiddelde waarde van een sensor weer te geven en vervolgens gearceerd de verschillen 
tussen verschillende dagen weer te geven. 
Het is mogelijk om per dag, registraties waarden te laten zien op basis van een berekening die 
hieronder worden uitgelegd. 
Per kolom kunnen er verschillende berekening worden uitgevoerd echter niet tussen de kolommen 
onderling.

6.3.1 Soorten berekeningen
Binnen de rapportage functie zijn er diverse soorten berekeningen mogelijk. Alle berekeningen zijn op 
dag gebaseerd. 
De volgenden berekeningen zijn mogelijk: 
 
- AVG : Het gemiddelde van het registratie veld over de dag
- MAX  : Maximum waarde van het gekozen registratie veld van die dag 
- MIN  : Minimum waarde van het gekozen registratie veld van die dag
- SUM  : Alle logitems bij elkaar opgeteld van het gekozen registratie veld 
   van die dag
- ACTION  : Het aantal keren dat het registratie veld was gelijk / niet gelijk /     
     hoger / lager of tussen een ingesteld waarde was.  
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    Een actie tijd is opgeteld wanneer de status van waar naar niet 
   waar gaat 
- TIME : De totale tijd gedurende de dag dat een registratie veld gelijk / niet 
    gelijk / hoger / lager of tussen een ingesteld waarde was. 
    De tijd is toegevoegd wanneer de vergelijking waar is.

Voor de Action / Time  kan een operator worden gekozen en één of twee operands.
Tussen de volgende operators kan worden gekozen:
- Gelijk  : ( = )
- Niet gelijk : ( != )
- Lager dan : ( < ) 
- Hoger dan : ( > ) 
- Tussen  : ( > AND < ) 

6.3.2 Het rapport
Er kunnen meerdere rapporten aangemaakt worden, ieder met zijn eigen rapportages.

6.3.2.1 Een nieuw rapport maken
Klik met de rechter muisknop op het invoerveld van het rapport en kies ‘Nieuw’. 
Voer vervolgens de gewenste naam van het rapport in. 
Als er al een rapport aanwezig is, kan deze geïmporteerd worden door op ‘Importeren’ te klikken en het 
juiste bestand te selecteren. 
Klik op OK om het rapport op te slaan. 

Fig. 49 Nieuw rapport toevoegen

6.3.2.2 Kolommen toevoegen in het rapport

Als voorbeeld zullen we eerst kolommen toevoegen die ons het volgende laten zien: 

- Gemiddelde dagelijkse temperatuur
- Dagelijkse maximum temperatuur
- Dagelijkse minimum temperatuur  

In dit voorbeeld willen we dat alle dagen waarbij de temperatuur meer dan 0,3 graden afwijkt t.o.v. de 
vorige dag, gemarkeerd worden. 
Voer de volgende stappen uit:

VDH Alfa Server Program  Versie: 1.6Document nr: 160013

Pagina 38 van 84



Fig. 50 Kolommen toevoegen in rapport
 
1. Klik in het kolommenveld met de rechtermuisknop en kies Nieuw om een nieuwe rij toe te voegen.  
 In ons voorbeeld moeten er op deze manier drie rijen toegevoegd worden. 

2. Eenmaal toegevoegd kunnen o.a. de volgende gegevens ingevoerd worden: 
 - De namen van de rijen
 - Het aantal decimalen
 - Het soort berekening die toegepast moet worden 

De verschillende soorten berekeningen worden uitgelegd in paragraaf “§ 6.3.1 Soorten berekeningen” 
op pagina 37

Fig. 51 Rijen toevoegen in rapport

3. Nu de rijen toegevoegd zijn, kunnen de regelaars en de gewenste registratie items per regelaar 
toegevoegd worden.
Klik op een leeg gedeelte van het scherm met de rechter muisknop en kies Wijzig.

Fig. 52 Regelaars toevoegen aan het rapport
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Als er al een regelaar geconfigureerd is, kan deze gekopieerd worden naar andere identieke regelaars. 
Een veel gebruikt rapport kan ook geëxporteerd worden om op een ander systeem weer geïmporteerd 
te worden. Het is hierbij wel van belang om de bestandsnaam alleen voor het liggende streepje aan te 
passen! In ons voorbeeld zal de standaard bestandsnaam VDH Rapport___Cool Compact.config zijn 
waarbij alleen de tekst VDH Rapport gewijzigd mag worden. 

4. Selecteer de regelaar die toegevoegd moet worden aan het rapport en kies vervolgens de items die 
aan de kolommen toegevoegd moeten worden. Dit kunnen per regelaar verschillende kolommen zijn. 
De benamingen van de verschillende items zijn hetzelfde als in de registraties.
In ons voorbeeld gebruiken we de ontdooisensor. 

5. Als alles ingesteld is, klik dan op Ok en selecteer de gewenste datum en periode  om de gegevens 
weer te geven.

Fig. 53 Het rapport

6. Zoals aangegeven willen we in ons voorbeeld de waarden die meer dan 0.3K afwijken tussen de 
huidige dag en de vorige dag, gemarkeerd hebben.
Om dit in te stellen, klik met de rechtermuisknop op de naam van het rapport en selecteer Wijzig. Bij 
Verandering kan nu de gewenste waarde ingevoerd worden. In ons voorbeeld dus 0,3.
Klik nu op Ok om de wijziging op te slaan.

Fig. 54 Rapport met uitzondering

7. Het rapport is nu klaar voor gebruik.

6.3.2.3 Kolommen toevoegen voor acties en tijd

We zullen het voorbeeld rapport uitbreiden met bepaalde acties en de tijden dat deze aanwezig waren. 
De volgende punten zullen we toevoegen:
- Hoe vaak is de koeling gestart
- Hoe lang is de koeling aan geweest
- Hoe vaak is de verwarming gestart
- Hoe lang is de verwarming aan geweest
- Hoe vaak is de fanomkeer gestart
- Hoe lang is de temperatuur tussen twee waarden is geweest
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1. Klik met rechtermuisknop op de naam van het rapport en selecteer ‘Wijzig’.

2. Voeg kolommen toe voor de gewenste rapportage. Kies hierbij de volgenden berekeningen:

- TIME - voor de tijd dat een item actief is geweest
- ACTION - Het aantal keren dat een item actief is geweest

Bij Operator voeren we het volgende in:

- = Om aan te geven dat er aan een voorwaarde voldaan moet worden
- > AND < Om aan te geven dat de waarde tussen twee waarden moet liggen

Vervolgens moet er bij de Operands nog aangegeven worden wat de limieten zijn waar naar gekeken 
moet worden.
Alleen bij items waarbij naar twee voorwaarden gekeken moet worden, moeten beide Operands 
aangegeven worden. Bij de overige items wordt alleen Operand 1 ingegeven. 
Door bij de registratie te kiezen voor de tabelweergave, kunnen de juiste gegevens voor de operands 
eenvoudig uitgelezen worden. Dit geldt met name voor digitale in- en uitgangen. Zie “§ 6.1.5.1 Tabel” 
op pagina 33 voor het weergeven van de tabel. 
In ons voorbeeld staat een 0 voor niet actief en 5 voor wel actief. Dit kan verschillen per regelaar. Dit is 
te bekijken in de tabel weergave van de normale registratie,

Zie de schermafbeelding hoe dit er uit komt te zien.

Fig. 55 Rapportage met operands

Als alles ingesteld is, kan er op OK geklikt worden en zullen de waarden in het overzicht getoond 
worden.
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6.4 Subtab Batches
Bij enkele types regelaars kan er gebruik gemaakt worden van batches.
Een batch bevat alle data van wat er is gebeurd tijdens de betreffende batch. 

Fig. 56 Subtab Batch selecteren
 
Data wordt geselecteerd op twee manieren:
- selecteer een start en eind datum;
- selecteer een beschikbare batch.

Selecteer rechts met het pull down menu de gewenste batch data.

6.4.1 Batch informatie
Start en stop datum en batch informatie die was ingevoerd bij de start van de batch.

Fig. 57 Batch informatie

6.4.2 Gebruikersacties
Alle gebruikersacties gedurende de batch worden hier getoond.

Fig. 58 Batch gebruikersacties

6.4.3 Alarmen
Alle alarmen die zijn opgetreden gedurende de batch worden hier getoond.

Fig. 59 Batch alarmen
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6.4.4 Programma
Het programma wordt getoond in tabel vorm.

Fig. 60 Batch programma

6.4.5 Logs
Grafische weergave van het logdata.

Fig. 61 Batch logs

6.4.6 Setpoints
Hier wordt weergegeven welke setpoint wijzigingen er zijn geweest. 

Fig. 62 Batch setpoints
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7 Tab Configuratie
Deze tab kan alleen geselecteerd worden als iemand ingelogd is.
Alle instellingen voor het programma worden hier gemaakt. 

7.1 Subtab Gebruikersrollen
Met de gebruikersrollen kunnen in één keer de rechten worden ingesteld voor een bepaalde groep gebruikers. 
Zo kan er een groep beheerders aangemaakt worden die alle rechten hebben en een gebruikersgroep die 
beperkte rechten heeft. Door nu aan een gebruiker de juiste rol toe te kennen, staan voor deze gebruiker in 
één keer alle rechten goed ingesteld.

Fig. 63 Configuratie-gebruikersrollen
 

7.1.1 Toevoegen / wijzigen rol
1.  Selecteer een bestaande rol door het nummer in de linker kolom te selecteren. De volledige lijn 

wordt geselecteerd.
2.  Klik met de rechter muisknop in de linker kolom.
3.  Selecteer ‘Nieuw’ voor een nieuwe rol. 

Selecteer ‘Wijzig’ om de eigenschappen van de rol te wijzigen. 
Selecteer ‘Verwijder’ om de geselecteerde rol te verwijderen.
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7.1.1.1 Privileges

Fig. 64 Privileges

Elke gebruiker heeft zijn eigen rechten:

Alarmen configureren
Toevoegen en/of wijzigen van alarmboodschappen (zie pagina 64 ).

Oorzaak configureren
Toevoegen en/of wijziging oorzaken (zie pagina 67).

Oorzaak toekennen
oorzaak toekennen aan een alarm (zie pagina 67).

Dienst plannen
Toevoegen of wijzigen van dienstroosters (zie pagina 55).

Taak plannen
Automatisch herhalende taak (zie pagina 56).

Regelaar configureren
Toevoegen en/of wijzigen van regelaar eigenschappen (zie pagina 53).

Berichtenservices configureren
Toevoegen en/of wijzigen van abonnementen op berichtenservices (zie pagina 68).

Doormeldgroepen configureren
Toevoegen en/of wijzigen van doormeldgroepen (zie pagina 50).

Gebruikers Configureren 1.

Toevoegen of wijzigen van gebruikers (zie pagina 47)

Opties wijzigen
Wijzigen van algemene eigenschappen van VASP (zie pagina 70).

Setpoints van regelaar wijzigen
Wijzig het setpoint van de regelaar (zie pagina 43).

Verbindingen configureren
Toevoegen en/of wijzigen van verbindingen (zie pagina 51).

1.  Alleen gebruikers met het privilege ‘Gebruikers configureren’ kunnen privileges toekennen aan andere gebruikers.
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Alarmen bevestigen
Bevestigen van nieuwe alarm boodschappen (zie pagina 64).

Programma’s configureren
Toevoegen en/of wijzigen van programma’s (zie handleiding van de Proba).

Batches configureren
Toevoegen en/of wijzigen van batches (zie de handleiding van de Proba).

Batches bekijken
Bekijk batch informatie bij de tab registraties (zie de handleiding van de Proba).

Parameters configureren (zie pagina 75)
Wijzigen van de parameters. 
 
Configureren algemene parameters
Parameters kunnen in en speciale groep geplaatst worden. Als de gebruiker alleen deze groep mag 
wijzigen, kan hij niet de overige parameters wijzigen.

Import / export parameters (zie pagina 76)
Parameters kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden. 

Open stations details 
Aangeven of een gebruiker regelaars mag openen vanaf het overzichtsscherm

Verstuur alle parameters 
Aangeven of een gebruiker alle parameters in één keer naar één of meerdere regelaars mag sturen

Verstuur geselecteerde parameters 
Aangeven of een gebruiker alle geselecteerde parameters naar één of meerdere regelaars mag 
sturen. Als de gebruiker zowel de vorige privilege als deze privilege niet heeft, kan de gebruiker de 
parameters alleen maar inzien zonder de mogelijk deze parameters aan te passen. 

7.2 Subtab Gebruikers

Fig. 65 Gebruikersconfiguratie 
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7.2.1 Toevoegen / wijzigen gebruikers
1.  Selecteer een bestaande gebruiker door het betreffende nummer te selecteren in de linker  

kolom. De volledige rij wordt op deze manier geselecteerd.
2.  Klik met de rechter muisknop in de linker kolom.
3.  Selecteer ‘Nieuw’ voor een nieuwe gebruiker.
 Selecteer ‘Wijzig’ om de eigenschappen van de geselecteerde gebruiker te wijzigen.
 Selecteer ‘Verwijder’ om de geselecteerde gebruiker te verwijderen.

 

Fig. 66 Selecteer gebruiker

Hetzelfde venster wordt getoond als er een gebruiker toegevoegd of gewijzigd moet worden.

7.2.1.1 Algemeen

Fig. 67 Algemene gebruikers instellingen

Naam :  Gebruikersnaam die gebruikt wordt om in te loggen.
Volledige naam :  Volledige naam om de gebruiker te identificeren.
Wachtwoord :  Wachtwoord die gebruikt wordt om in te loggen. 1.

1.  Het wachtwoord is hoofdletter gevoelig. Het wordt geadviseerd om een combinatie te maken tussen kleine letters,
  hoofdletters en cijfers.
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Bevestig wachtwoord :  Herhaal het wachtwoord die gebruikt wordt om in
   te loggen.
Rol :  De gewenste rol voor deze gebruiker
Taal :  Taal die gebruikt wordt voor alle teksten. 
SMS nummer :  Nummer van de mobiele telefoon waar alarmen
   naar toe gezonden moeten worden. 
   Zie de volgende pagina voor extra informatie over
   de types verbindingen.
E-mailadres :  E-mailadres waar een e-mail naar toe gestuurd moet 
   worden.

7.2.1.2 Regelaars

Fig. 68 Regelaars

Selecteer de regelaars die de gebruiker mag bedienen. 1.

7.2.1.3 Automatisch afmelden

Fig. 69 Automatisch afmelden

1.  Een regelaar is alleen beschikbaar als deze al van tevoren is geconfigureerd.
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Selecteer deze optie in geval het systeem automatisch uit moet loggen als het systeem gedurende een 
bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Met deze optie ingeschakeld is het mogelijk om een vertragingstijd in 
te stellen. Automatisch uitloggen voorkomt dat er vergeten wordt om handmatig uit te loggen en dat 
een niet geautoriseerd persoon het systeem kan bedienen. 1.

7.2.1.4 Berichten services

Fig. 70 Berichten service

Push server : Selecteer hier de gewenste server voor het verzenden van push berichten. Dit 
werkt alleen indien de server is geconfigureerd voor mobiel gebruik van VASP.

Mail server : Selecteren hier de gewenste mail server.

7.3 Subtab Doormeldgroepen
Een groep van mensen die gelijktijdig een bericht moeten ontvangen. Het wordt gebruikt om berichten 
door te sturen die door een regelaar wordt gegenereerd.
Selecteer ‘Alarmen’ (zie pagina 63) om een doormeldgroep in te stellen voor elk bericht.

Een groep moet minimaal één gebruiker bevatten waarbij een berichten services is ingesteld. Gebruik 
binnen een doormeldgroep meerdere gebruikers met een berichten service om een betrouwbaar 
berichten systeem te verkrijgen. Gebruik indien mogelijk meerdere providers.
Zodra er een alarmbericht wordt gegenereerd zal het van de configuratie afhangen hoe snel een 
bericht wordt verzonden. Als de eerste berichten service de boodschap niet bevestigt, zal de volgende 
berichtenservice automatisch worden geactiveerd. 

1.  Het wordt aangeraden om deze optie te activeren. Het voorkomt ongeoorloofd gebruik.
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Fig. 71 Doormeldgroepen

7.3.1 Toevoegen doormeldgroep
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Doormeldgroepen’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Doormeldgroepen’ wordt getoond.
3.  Selecteer met de rechter muisknop ‘Doormeldgroepen’ en selecteer ‘Nieuw’. 
 Het venster met de eigenschappen zal worden weergegeven.
4.  Voer een naam in in het veld ‘Naam’.
5.  Voer het aantal pogingen in bij ‘Aantal pogingen voor belvolgorde’.

7.3.1.1 Responstijd
In geval er geen bevestiging wordt ontvangen binnen de responstijd dan zal het bericht worden 
verzonden naar de volgende beschikbare berichtenservice in de lijst.

7.3.2 Doormeldgroep verwijderen
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Doormeldgroepen’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Doormeldgroepen’ wordt weergegeven.
3.  Selecteer de doormeldgroep die verwijderd moet worden.
4.  Selecteer met de rechter muisknop ‘Doormeldgroep’ en selecteer ‘Verwijderen’. 
5. Bevestig met ‘Ja’.

7.4 Subtab Verbindingen
VASP kan gebruik maken van twee soorten verbindingen. De één is voor een directe verbinding, de 
andere is via een GPRS modem. 
De twee types verbinding zijn:

  •  TCP 
  •  GPRS TCP

Vraag uw systeembeheerder voor de details.
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Fig. 72 Verbindingen

7.4.1 Toevoegen verbindingen
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Verbindingen’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Verbindingen’ wordt nu getoond.
3.  Klik met de rechter muisknop op de linker kolom op selecteer ‘Nieuw’.
4. Voer de eigenschappen in en klik op ‘OK’.
5. Start VASP opnieuw.

7.4.2 Verbindingen selecteren
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Verbindingen’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Verbindingen’ wordt nu getoond.
3.  Klik met de rechter muisknop op de linker kolom van de verbinding die moet worden gewijzigd 

en selecteer ‘Wijzig’.  Het venster ‘Verbinding algemeen’ wordt weergegeven.
4.  Wijzig de eigenschappen en klik op ‘OK’.

7.4.3 Verbindingen verwijderen
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Verbindingen’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Verbindingen’ wordt nu getoond.
3.  Klik met de rechter muisknop op de linker kolom van de verbinding die moet worden verwijderd 

en selecteer ‘Verwijderen’. Het venster ‘Verwijder verbinding’ wordt weergegeven.
4.  Bevestig met ‘Ja’.
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7.4.4 Instellen verbindingen - algemeen
Er zijn verschillende soorten verbindingen mogelijk. 

Fig. 73 Instellen verbindingen

Naam : Vrij te kiezen naam voor de verbinding.
Type : De beschikbare types verbindingen worden uitgelegd in de volgende 

paragrafen.
Apparaat : Het apparaat welke gebruikt wordt om een verbinding op te zetten. Alleen 

apparaten die geïnstalleerd zijn worden getoond.
IP adres : Het gewenste IP adres moet hier ingevoerd worden.
Poort :  Het nummer van de poort die bij het IP adres hoort. 

7.5 Subtab Pagina’s

Fig. 74 Pagina’s

Standaard kunnen er op het hoofdscherm van VASP maximaal 54 regelaars getoond. Indien er meer 
regelaars geplaatst moeten worden of het scherm heeft een dusdanige resolutie dat dit niet goed 
uitkomt, kunnen er meerdere tabbladen aangemaakt worden.
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7.5.1 Pagina’s aanpassen

Fig. 75 Grid instellingen

Om de grid aan te passen, moet er met de rechter muisknop op Default geklikt worden en vervolgens 
op Wijzig. Nu kunnen het aantal rijen en kolommen aangepast worden.  
In dit scherm kunnen ook pagina’s worden toegevoegd, verwijderd en de posities van de pagina’s 
kunnen worden aangepast.
Door op de naam te klikken, kunnen de benamingen worden gewijzigd.
Indien er slechts één pagina gedefinieerd is, zal er geen tab getoond worden en zal het VASP scherm 
dus alleen uit de aangesloten regelaars bestaan. 
Let er wel op dat de toegevoegde tabs ook ruimte innemen waardoor het maximaal aantal kolommen 
per tabblad één minder is dan als er geen tabbladen zouden zijn.

7.6 Subtab Regelaars

           
Fig. 76 Regelaars

De lijst laat alle regelaars zien die al geconfigureerd zijn. Om een regelaar toe te kunnen voegen is 
het noodzakelijk dat er minimaal één verbinding en groep (bevat één of meer berichten services) 
geconfigureerd zijn. 
Het is ook mogelijk om achteraf verbindingen, alarmberichten en groepen toe te voegen en te wijzigen.

7.6.1 Een regelaar toevoegen
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Regelaars’. 
 Het venster ‘Regelaars’ wordt getoond.
3.  Klik met de rechter muisknop binnen het venster en selecteer ‘Nieuw’.

VDH Alfa Server Program Versie:  1.6Document nr: 160013

Pagina 53 van 84



Fig. 77 Wijzig regelaar

Naam : Kies een logische naam voor de regelaar.
Type : Type regelaar. 
Verbinding :  Het soort verbinding die wordt gebruikt.
  Zie “§ 7.4 Subtab Verbindingen” op pagina 50.
IP Adres : IP adres van de regelaar.
Poort : Poortnummer die is gebruikt voor het IP adres.
Regelaar nummer : Sommige regelaars gebruiken hetzelfde IP adres. In dit geval moet iedere   

 regelaar zijn eigen regelaar nummer krijgen
Pagina : De pagina waar de regelaar op geplaatst moet worden
Cel : De positie op de de pagina waar de regelaar geplaatst moet worden.
Registratietijd : De standaard tijd waarop een registratieoproep uitgevoerd moet worden.
Opslaan een sluiten : Sla de ingevoerde gegevens op en sluit het invoerscherm.
Opslaan en volgende : Sla de ingevoerde gegevens op en voeg een volgende regelaar toe. 
Annuleren : Verlaat het invoerscherm zonder de gegevens op te slaan

7.6.2 Een regelaar verwijderen
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Regelaars’. 
 Het venster ‘Regelaars’ wordt weergegeven.
3.  Klik met de rechter muisknop op een regelaar en kies ‘Verwijderen’.
4. Bevestig met ‘Ja’.

7.6.3 Een regelaar wijzigen
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Regelaars’. 
 Het venster ‘Regelaars’ wordt getoond.
3.  Klik met de rechter muisknop op een regelaar en kies ‘Wijzigen.
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7.7 Subtab dienstroosters
Een dienstrooster laat zien wanneer een regelaar in dienst of uit dienst is. Een dienstrooster is 
gekoppeld aan een alarmbericht. Afhankelijk of de regelaar in of uit dienst is, zal er een alarmbericht 
verzonden worden naar de daaraan gekoppelde groep. 

Door middel van verschillende dienstroosters is het mogelijk om elk alarmbericht naar een specifieke 
groep te sturen. 

7.7.1 Een dienstrooster toevoegen

1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Dienstroosters’ in het linker menu. 
 Klik met de rechter muisknop en kies ‘Nieuw’. 
 Het venster ‘Dienstroosters’ wordt getoond.
3.  Wijzig de eigenschappen en bevestig met ‘OK’.

Fig. 78 Dienstroosters

Naam : Vrij te kiezen naam voor het dienstrooster.
In dienst / uit dienst : Stel voor iedere dag het moment in dat het systeem in dienst en 
   uit dienst moet gaan. 

7.7.2 Een dienstrooster wijzigen
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Dienstroosters’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Dienstroosters’ zal worden getoond.
3.  Klik op het + teken van het dienstrooster die gewijzigd moet worden.
 De eigenschappen van het dienstrooster worden getoond.
4.  Selecteer de tijd die aangepast moet worden en voer de juiste tijden in.

Fig. 79 Wijzig dienstroosters
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7.8 Subtab Taken
Stel hier de taak in die automatisch door VASP moet worden uitgevoerd.

Fig. 80 Taken

7.8.1 Soorten taken
De volgende taken zijn beschikbaar:

Fig. 81 Beschikbare taken

7.8.1.1 Schema
Het schema systeem is gelijk voor alle taken

Fig. 82 Beschikbare taken
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Start tijd :   
Tijd en datum dat de taak voor de eerste keer uitgevoerd moet worden. 

Dagelijks :   
Voer het aantal dagen in tot dat de taak weer wordt uitgevoerd.

Wekelijks :   
Voer het aantal weken en de dag in voordat de taak weer uitgevoerd moet worden.

Maandelijks :  
Voer de dag van de maand in wanneer de taak uitgevoerd moet worden. 

Eenmalig : 
De taak wordt eenmalig uitgevoerd op de ‘starttijd’.

Overig :  
Voer de interval in (minuten en uren) tussen twee uitvoeringen van de taak.

Eind datum :  
Laatste dag dat de taak zal worden uitgevoerd. Voer hier niets in als de taak geen eind datum moet 
hebben.  
 
Uitgeschakeld  : Taak is uitgeschakeld.
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7.8.1.2 Taak: controle oproep

Fig. 83 Taak: controle oproep

VASP zal proberen om een verbinding met de geselecteerde regelaars op te bouwen. Lukt dit na een 
aantal keren niet, dan zal er een alarm gegenereerd worden.

7.8.1.3 Taak: Registratie-opoep

Deze taak zal net als de vorige taak verbinding proberen te maken met de geselecteerde regelaars. 
Zodra de verbinding tot stand gekomen is, zal alle registratiedata worden gedownload en opgeslagen 
worden in een centrale database.
Er zal een alarmboodschap worden gegenereerd als de verbinding niet lukt, zelfs niet na meerdere 
pogingen.

 
Fig. 84 Taak: registratie oproep

7.8.1.3.1 Tab: Regelaars

Bij deze tab kan aangegeven worden van welke regelaars de registratie opgehaald moet worden
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7.8.1.4 Taak: Database archiveren

Fig. 85 Taak: Databases archiveren

7.8.1.4.1 Tab: Instellingen

Het is mogelijk om bepaalde onderdelen van het VASP systeem te archiveren:

•  Alarm historie, jaarlijks geadviseerd.
•  Logboek, maandelijks geadviseerd.
•  Registratie data.

Alle data wordt standaard opgeslagen in de VASP archiefmap en verwijderd uit de huidige database.  
Regelmatig archiveren van data die niet direct beschikbaar hoeft te zijn, zal de snelheid van de
database verhogen.

7.8.1.5 Taak: Alarmhistorie exporteren

Fig. 86 Taak: Alarmhistorie exporteren
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7.8.1.5.1 Tab: Regelaars

Selecteer de regelaars waarvan de alarmhistorie geëxporteerd moet worden. Indien nodig kunnen er 
meerdere taken aangemaakt worden om regelaars te groeperen in het resultaten overzicht.

7.8.1.5.2 Tab: Instellingen

• De export file zal worden opgeslagen in het CSV formaat. Een csv (comma separated values) file is  
 een flexibel formaat die in meerdere programma’s geopend kan worden.

• Selecteer een locatie waar de data opgeslagen moet worden.
 Bijvoorbeeld: C:\vasp\documents\alarmen\

• Gebruik duidelijke filenamen die een juiste omschrijving zijn voor de groep regelaars. De juiste   
 extensie wordt automatisch toegevoegd door VASP. 

• Selecteer ‘Datum en tijd aan bestand toevoegen’ om te voorkomen dat een bestaande file met   
 dezelfde naam overschreven wordt.

• Selecteer ‘Alle regelaars in één file’ om alle regelaars in één overzicht te krijgen. De selectie bij tab  
 ‘Regelaars’ zal worden genegeerd en de tab ‘Regelaars’ zal ook inactief gemaakt worden.

7.8.1.6 Taak: Registratiegegevens exporteren

Fig. 87 Taak: Registratiegegevens exporteren

7.8.1.6.1 Tab: Profiel

Selecteer een regelaar waarvan de data geëxporteerd moet worden. Aan de rechterkant zullen de 
beschikbare profielen worden weergegeven.
Selecteer het gewenste profiel.
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7.8.1.6.2 Tab: Export instellingen

Fig. 88 Export eigenschappen

Selecteer de periode die geëxporteerd moeten worden.

Ingeplande taak: 
De data wordt geëxporteerd op het moment dat de taak wordt uitgevoerd. De periode hangt af van de 
instelingen bij de tab ‘Schema’. 

Alle: 
Alle data van de huidige database wordt geëxporteerd. Reeds gearchiveerde data wordt niet opnieuw 
geëxporteerd! 

Laatste sample: 
De laatste meeting in de tabel wordt geëxporteerd. Wordt gebruikt in geval van dagelijks gebruik. 

Originele gegevens gebruiken:
Alle beschikbare data binnen de geselecteerde periode wordt geëxporteerd.  

Bemonsteringsinterval toepassen:
Alleen data met de opgegeven interval wordt geëxporteerd. 

7.8.1.6.3 Tab: Instellingen

Fig. 89 Taak eigenschappen

Selecteer een locatie waar de data opgeslagen moet worden.
Bijvoorbeeld: C:\vasp\documents\csv\

Selecteer ‘Datum en tijd aan bestand toevoegen’ om te voorkomen dat een bestand met dezelfde 
naam overschreven wordt.
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7.8.1.7 Taak: Rapport exporten
 

Fig. 90 Rapport exporteren

7.8.1.7.1 Tab: Regelaars

Selecteer een regelaar waarvan een rapport moet worden gegenereerd. Selecteer slechts één regelaar.

Het is niet mogelijk om een rapport te genereren van meerdere regelaars. Dit ligt opgeslagen in de 
template van het betreffende rapport.

7.8.1.7.2 Tab: Rapport

Selecteer in de lijst een rapport template welke is opgeslagen in de map \reports\.
Selecteer bij ‘Exporteren naar’  als het rapport opgeslagen moet worden in een file of naar een printer 
gestuurd moet worden. 

Optie :  naar file
Selecteer bij ‘Exporteren als’ het gewenste file formaat; Microsoft Word   document (DOC), Adobe 
Portable Doc Format (PDF) of Tekst (CSV).

Kies een locatie waar de data opgeslagen moet worden.
Bijvoorbeeld: C:\vasp\www\documents\report\.

Selecteer ‘Datum en tijd aan bestand toevoegen’ om te voorkomen dat een bestaande file met 
dezelfde naam wordt overschreven.

Optie : Rapport naar printer
Selecteer bij ‘Exporteren naar’ de juiste printer in de lijst van beschikbare printers. Printers zijn alleen 
zichtbaar als ze onder WIndows zijn geïnstalleerd.

7.8.1.8 Taak: Print status report
Alleen in gebruik i.c.m. met Proba’s
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7.8.1.9 Taak: Back-up parameters

Fig. 91 Back-up parameters

Er kan een back up van de parameters gemaakt worden. Als er een back-up beschikbaar is, zal de 
back-up waarde in de parameterlijst getoond worden. Als een parameterwaarde niet overeenkomt 
met de back-up, zal de waarde in een geel vlak getoond worden. Door met de rechter muisknop op de 
waarde te klikken kan de betreffende back-up waarde terug gezet worden. Ook kunnen alle wijzigingen 
in één keer teruggezet worden.

7.9 Subtab Alarmen
Alle alarmberichten (urgent en niet urgent) van alle regelaars worden hier in een lijst weergegeven. Het 
is mogelijk om voor ieder alarmbericht in te stellen naar wie dit bericht verzonden moet worden.

De nummering komt overeen met de nummering in de regelaar. Daarom mag alleen de tekst 
aangepast worden.

Fig. 92 Alarmen
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7.9.1 Toon mogelijke alarmen

Fig. 93 Selecteer een regelaar

1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Alarmen’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Alarmen’ wordt weergegeven.
3.  Selecteer de gewenste regelaar uit de lijst.

7.9.2 Toevoegen en wijzigen van alarm boodschappen

Fig. 94 Bewerken alarmen

1.  Overtuig u ervan dat de alarmen van de juiste regelaar worden weergegeven (zie vorige 
paragraaf).

2.  Selecteer de alarmboodschap die gewijzigd moet worden (in geval van een nieuw alarm maakt 
het niet uit welke geselecteerd wordt) en klik met de rechter muisknop. 

3.  Selecteer ‘Nieuw’, ‘Bewerken’ of ‘Verwijderen’. 
4. Bevestig in geval van verwijderen.
In geval van ‘Nieuw’ en ‘Bewerken’ zullen de instellingen van het betreffende alarm worden 
weergegeven (zie “§ 7.9.2.3 Tab: Algemeen” op pagina 65).
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7.9.2.1 Kopiëren

Fig. 95 Kopiëren

Met de kopieer functie kunnen de alarmen naar een andere regelaar gekopieerd worden. 

7.9.2.2 Import & Export

Fig. 96 Import INI file

De alarmen worden geïmporteerd uit een ini file, of geëxporteerd naar een ini file. Bevestig deze actie 
na het selecteren van ‘Import’ of ‘Export’.
Filenamen zijn standaard en kunnen niet gewijzigd worden. 

7.9.2.3 Tab: Algemeen

Fig. 97 Alarm boodschappen

Nummer : Nummer die wordt gebruikt door de betreffende regelaar.
Alarm tekst : Tekst die weergegeven wordt.
Urgent : Selecteer als het bericht urgent is.
Niet urgent : Selecteer als het bericht niet urgent is. 
  Selecteer indien nodig een ander bestaand alarmbericht om de alarmen te 

veranderen van niet urgent naar urgent.
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Melding : Selecteer als er geen bericht naar een groep verzonden hoeft te worden.
Dienstrooster : Selecteer een dienstrooster voor het doorgeven van niet urgente alarmberichten.
In dienst : Selecteer een groep die gewaarschuwd moet worden tijdens de werkuren.
Uit dienst :  Selecteer een groep die gewaarschuwd moet worden buiten de werkuren.
 

7.9.2.4 Tab: Instructie

Fig. 98 Alarmboodschap instructie

Instructie : Voer hier een verklarende tekst in met een eventuele instructie voor de 
gebruiker.1.

7.9.2.5 Weergegeven data

Fig. 99 Selecteer weergegeven data

Selecteer de kolomkop met de rechter muisknop om te kiezen welke informatie er getoond moet 
worden in de lijst.

Alarmtekst : Tekst zoals deze wordt weergegeven.
Klasse : Urgentie.
Dienstrooster : Selecteeer het dienstrooster.
In dienst  : Selecteer de groep tijdens werkuren. 
Uit dienst  : Selecteer de groep buiten werkuren.

1.  Selecteer met de rechter muisknop een alarmboodschap en klik op ‘Instructie’.
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7.10 Subtab Oorzaken

Fig. 100 Oorzaken

Hier worden alle oorzaken weergegeven voor alle regelaars. 
Het is mogelijk om op een later tijdstip oorzaken toe te voegen of te wijzigen. Het wijzigen van een 
oorzaak zal ook effect hebben op alle berichten uit het verleden.

7.10.1 Toon mogelijke oorzaken
1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Oorzaken’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Oorzaken’ wordt weergegeven.

7.10.2 Toevoegen en wijzigen oorzaken

Fig. 101 Bewerken oorzaak

1.  Toon de oorzaken van de betreffende regelaar (zie vorige paragraaf).
2.  Selecteer de oorzaak die gewijzigd moet worden (voor een nieuwe oorzaak maakt het niet uit 

welke oorzaak geselecteerd wordt) en klik met de rechter muisknop. 
3.  Selecteer ‘Nieuw’, ‘Wijzig’ of ‘Verwijderen’. 
4.  Bevestig in geval van verwijderen
Wijzig de tekst in geval van ‘Nieuw’ en ‘Bewerk’. Elke nieuwe oorzaak wordt onder aan de lijst 
toegevoegd. 

Fig. 102 Oorzaak tekst
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7.11 Subtab Abonnementen
 
Hier worden alle abonnementen getoond die nodig zijn voor de verschillende verbindingen. 
Meestal zijn dit SMS en e-mail services.

Fig. 103 Abonnementen

7.11.1 Toevoegen en bewerken abonnementen

1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Abonnementen’ in het linker menu. 
 het venster abonnementen wordt weergegeven.
3.  Selecteer het abonnement die gewijzigd moet worden (voor een nieuwe maakt het niet uit welke 

geselecteerd wordt) en klik met de rechter muisknop. 
4.  Selecteer ‘Nieuw’, ‘Bewerk’ of ‘Verwijder’.
 

Fig. 104 Bewerk abonnement
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Naam :  Naam van het abonnement in de abonnementenlijst.
IP Adres :  IP adres voor de SMTP server voor uitgaande berichten  
Poort :  Poortnummer in de server voor uitgaande E-mailberichten. Over het algemeen 

zal dit poort 25 zijn.
Gebruikersnaam :  Gebruikersnaam voor de SMTP server.
Wachtwoord : Wachtwoord voor de SMTP server.
Bevestig wachtwoord:Voer het wachtwoord nogmaals in.
E-mailadres : Dit e-mailadres wordt getoond als zijnde de afzender van de E-mail. 
  Dit E-mailadres moet het formaat no-reply@bedrijf.xx hebben. Deze naam 

wordt getoond op de plaats van de afzender.
Vraag uw provider of systeembeheerder indien noodzakelijk.

7.12 Subtab Vrije dagen planner

Met de vrije dagen planner kunnen bepaalde dagen als vakantiedagen worden gemerkt. Gedurende 
deze dagen zal VASP reageren op dezelfde manier als gedurende uit dienst. Dit onafhankelijk van de 
dienstroosters.

Fig. 105 Kalender voor de vrije dagen planner

7.12.1 Vrije dag markeren

1.  Selecteer de tab ‘Configuratie’.
2.  Selecteer ‘Vrije dagen planner’ in het linker menu. 
 Het venster ‘Vrije dagen planner’ wordt getoond. 1.

3. Klik eenmalig op de betreffende dagen om deze te markeren als vrije dagen. (blauw met witte 
tekst)

1.  De kalender toont de huidige maand als eerste maand en verder de volgende 11 maanden.
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 Klik nogmaals op de betreffende dagen om deze te markeren als normale dagen. (wit met 
blauwe tekst)

 Klik dubbel op de betreffende dagen om een gedeelte van de dag te markeren.

Blauw met witte tekst : gemarkeerd als vrije dag. 
Rode rand   : de huidige dag. 

Fig. 106 Selecteer dagen in de vrije dagen planner

7.13 Subtab Opties

Deze tab wordt gebruikt voor de eigenschappen van de alarmboodschappen. Deze eigenschappen 
kunnen alleen gewijzigd worden als men daartoe bevoegd is.

7.13.1 Alarm

Fig. 107 Alarm opties

7.13.1.1 Oorzaken
Ken automatisch een oorzaak toe na ... dagen. 
Na deze periode zal de oorzaak ‘Automatisch toegekend’ toegekend worden aan de betreffende 
alarmen. Dit voorkomt dat VASP traag wordt door een lijst van niet toegekende alarmen.
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7.13.2 Geluid

 
Fig. 108 Geluid configureren

Gebruik deze tab om een geluid te selecteren die afgespeeld moet worden in geval er een nieuw alarm 
optreedt.

7.13.2.1 Geluidsignaal
Geluid afspelen bij binnenkomst alarm. 
Activeert een geluid iedere keer dat er een nieuw alarm binnen komt. 1.

Herhaal geluid tot handmatige bevestiging. 
Het alarmsignaal wordt geactiveerd totdat het alarm is bevestigd of totdat de -knop is geselecteerd 
met de muis.
 

7.13.2.2 Hoofdpost instellingen
Deze instellingen zijn alleen actief in geval het hoofdstation wordt gebruikt in een stand-alone situatie. 

PC Luidspreker
Selecteer dit als het geluid afgespeeld moet worden via de PC luidspreker.

Geluidskaart
Selecteer dit als het geluid afgespeeld moet worden via een specifieke geluidskaart. Selecteer tevens 
het geluidsbestand die gebruikt moet worden.

Geluidsbestand
Selecteer een geluidsbestand (WAV file) die afgespeeld moet worden bij elk nieuw alarm.
Gebruik de -knop om het bestand te selecteren die zich op de computer bevindt.

1.  In geval van een client/server situatie is er een standaard geluidsbestand beschikbaar op de server. Wijzigingen zijn alleen  
  mogelijk op de server. Neem contact op met de beheerder of leverancier als u het geluidsbestand wilt vervangen.
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7.14 Subtab Programma’s

Programma’s worden alleen gebruikt bij de Proba.  
Zie de speciale Proba handleiding voor de werking van de programma’s 

7.15 Subtab Batches

Fig. 109 Batches configureren

Data wordt altijd gelogd met een uniek batchnummer. 
Gebruik rijpcyclus   

Start en stopt logging volgens de rijpcycli.

Gebruik batch database
 Start en stop logging handmatig en sla op in een database.

Automatische batch nummering
 het systeem genereert automatisch een nummer voor het identificeren van de batch.

Toon eerste veld op Proba
 Selecteer dit als de eerste variabele getoond moet worden op de Proba op het overzichtsscherm 

van VASP.

Batch nummer voorletter
 Letters die voor het batchnummer geplaatst moeten worden. 

Scherm rechts boven
 Variabelen die getoond worden op het hoofdscherm tijdens de batch.

Scherm rechts onder
 Selectie van de variabelen die opgeslagen worden tijdens de batch.

Type
 Selectie van type regelaars die de batch functionaliteit ondersteunen.

7.16 Subtab Status rapport
Statusrapporten worden alleen gebruikt bij de Proba.  
Zie de speciale Proba handleiding voor de werking van de status rapporten.
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8 Tab Service
Deze tab kan alleen geselecteerd worden als er ingelogd is met de juiste rechten. 

8.1 Subtab Versie
Versie informatie van alle VASP software onderdelen wordt hier weergegeven. 1.

Hier is ook te zien waneer de licentie verloopt. 

              
Fig. 110 Service - software en licentie informatie

 

8.2 Subtab Gebruikers 
Alle gebruikers die ingelogd zijn worden hier weergegeven.  

             
Fig. 111 Service - gebruikers die ingelogd zijn

1.  Zie ook “§ 2.1.1 Eerste gebruik” op pagina 11 voor informatie over de licentie.
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8.3 Subtab Logboek 
 

        
Fig. 112 Service - Logboek

Alle urgente en niet urgente berichten die binnen de geselecteerde periode vallen, worden hier 
weergegeven. 1.

Dit inclusief alle acties die gedaan zijn in de browser. Hierdoor kan achteraf bekeken worden wie wat 
gedaan heeft.

8.4 Subtab Taakautomaat

Fig. 113 Service - Taakautomaat

Alle automatisch uit te voeren taken worden hier weergegeven tot het moment dat ze zijn uitgevoerd. 2.

VASP bevat ook enkele automatische systeem taken. Deze worden hier ook weergegeven. Deze taken 
kunnen niet worden verwijderd.

1.  Urgent bericht: Een melding waarbij directe actie gewenst is.  
  Niet urgent bericht: Algemene melding. Geen directe actie is noodzakelijk.

2.  U kunt uw eigen automatische taken instellen. Zie ook “§ 7.8 Subtab Taken” op pagina 56.
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8.5 Subtab Testbericht
 

Fig. 114 Service - Testbericht

Het testbericht is bedoeld om de berichten service te kunnen testen voor de gebruikers (“§ 8.2 Subtab 
Gebruikers” op pagina 73).
Verder is dit een snelle methode om simpele berichten te sturen naar personen waarbij de berichten 
service is geconfigureerd.

1.  Selecteer een berichtenservice. 

2.  Voer een tekst in bij ‘Bericht’.

3.  Klik op ‘Verstuur’ om het bericht te versturen.

8.6 Subtab Parameters

 
Fig. 115 Service - Parameters

VDH Alfa Server Program Versie:  1.6Document nr: 160013

Pagina 75 van 84



8.6.1 Parameters wijzigen
Elk regelaar bevat diverse parameters. Met deze tab is het mogelijk om de parameters van iedere 
regelaar uit te lezen en in te stellen.

1.  Selecteer de tab ‘Service’.
2.  Selecteer ‘Parameters’ in het linker menu.
3.  Selecteer een beschikbare regelaar linksboven in het scherm.
4.  Selecteer een parameter groep in de lijst rechtsboven of voer het nummer van de gewenste  
 parameter in in het invoerveld ‘Parameter’.
5.  Wijzig de parameters indien noodzakelijk. Selecteer een waarde met de linker muisknop en   
 selecteer de beschikbare nieuwe waarde uit de uitklaplijst.
6.  Selecteer ‘Verstuur’ om de complete set met parameters te versturen.
 Selecteer ‘ Verstuur geselecteerde’ om alleen de geselecteerde parameters te versturen. In   
 dat  geval moet eerst de betreffende parameter geselecteerd worden (gebruik <Ctrl> toets om  
 meerdere parameters te selecteren).
7.  Selecteer de regelaar waar de parameters naar toe verzonden moeten worden. Dit kunnen,   
 indien nodig, meerdere regelaars tegelijk zijn.

Fig. 116 Selecteer de doelregelaar 

8.6.2 Parameters exporteren
Parameters kunnen opgeslagen worden in een parameter file. De file kan gebruikt worden om 
parameters te importeren in een andere regelaar op een andere locatie of om ze op een veilige plaats 
op te slaan.
Om de parameters op te slaan, klik op ‘Export’. Er kan nu een locatie opgegeven worden waar de file 
opgeslagen moet worden. 
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Fig. 117 Parameters exporteren

8.6.3 Parameters importeren
Als een opgeslagen file geopend moet worden, klik dan op ‘Import’ en kies de juiste file. Als een file 
geopend is, kan deze naar een regelaar verzonden worden op dezelfde manier als dat de parameters 
verzonden worden als ze zijn aangepast. 

Fig. 118 Parameters importeren

8.6.4 Parameters back-up

Als er een back-up van de parameters beschikbaar is, zal de datum van de back-up getoond worden 
aan de bovenzijde van het scherm.
Om de back-up waardes te tonen, moet wel de kolom met deze waarden toegevoegd worden. Dit kan 
worden gedaan door met de rechter muisknop op de kolomkoppen te klikken en de optie ‘Back-up 
waarde’ aan te vinken. 
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Fig. 119 Parameterlijst met back-up waardes

Als een back-up waarde niet overeenkomt met de actuele waarde, zal de back-up waarde in een geel 
vlak getoond worden. Hierdoor kan men heel snel zien welke verschillen er zijn tussen de back-up en 
actuele waarde.
Om een back-up waarde terug te zetten, klikt men met rechts op de gewenste parameter en kiest 
vervolgens de gewenste optie. Er kan gekozen worden om slechts één parameter terug te zetten of om 
alle gewijzigde parameters in één keer terug te zetten.

Fig. 120 Parameters terugzetten

8.7 Subtab Parameter matrix
 

Fig. 121 Service - Parameter matrix

In de parameter matrix kunnen parameters van meerdere gelijksoortige regelaars met elkaar 
vergeleken worden. Hierdoor wordt het opsporen van verschillen tussen regelaars sterk vereenvoudigd.
Om de parameters in de matrix te kunnen tonen, volg de volgende punten.
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1. Selecteer het soort regelaar
2. Selecteer de regelaars die in de matrix getoond moeten worden
3. Selecteer bij Categorie de gewenste parameter categorie
4. Door op Verstuur te klikken, kunnen wijzigingen verstuurd worden. Wees hier wel voorzichtig mee 

om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen gemaakt worden.
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