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Voorwoord 
EGIS-2 is de opvolger van Egis welke de opvolger was van het bekende Eurotax Werkplaats Informatie Systeem. 
 
Bij de ontwikkeling van EGIS-2 is het gebruiksgemak centraal gesteld. Een eenduidige en vooral duidelijke methodiek om 
technische informatie van voertuigen te ontsluiten. EGIS-2 biedt snelle toegang tot de informatie over een voertuig door het 
kentekenfilter en de logische opbouw van de technische onderwerpen. 
 
Voor het installeren van EGIS-2 is een separate handleiding beschikbaar. Deze is als PDF op de DVD/CDROM beschikbaar 
gesteld. 
Deze gebruikershandleiding helpt u EGIS-2 zo efficiënt mogelijk te gebruiken.  
 

Gebruiksinformatie 
EGIS-2 maakt gebruik van: 

- Een commandoregel 
- Een iconenbalk 
- Schermbesturingselementen 
- Hand-over acties: als de muis boven een item wordt bewogen volgt een actie (b.v. een infomatie venstertje); 
- Single click acties: door één enkele klik te geven opent het volgende vernster; 
- Double click acties: een dubbele klik op een item geeft de vervolgactie. 

 
Let op: zonder registratie kan EGIS-2 vrij worden gebruikt gedurende 21 dagen. Registreer EGIS-2 zo snel mogelijk. 

Starten met EGIS-2 

Programma starten 

  

Opstarten EGIS-2. 
 

- Ga naar “Start” - “Programma’s” - “EGIS-2” - “EGIS-2”. 
of 
- Gebruik het EGIS-2 desktop icoontje. 

 
EGIS-2 start met het laatst gebruikte scherm. 



Algemene handleiding EGIS-2 
 

EurotaxGlass’s Pagina 4 van 43 Versie 7.01  

 

Programma structuur 

Commandoregel 

 
 

 

De commandoregel bevat alle commando’s die binnen EGIS-2 worden gebruikt. 

 

Via bestand zijn de volgende selecties mogelijk: 
- De bewerkingen aan het voertuig opslaan. 
- Voertuigzoekboom TecDoc (met technische benamingen). 
- Voertuigzoekboom Eurotax (met commerciële benamingen). 

 

Via bestand zijn de volgende selecties mogelijk: 
- Onderwerpengroep Arbeidstijden. 
- Onderwerpengroep Onderhoudsinformatie. 
- Onderwerpengroep Afstelgegevens. 
- Onderwerpengroep Reparatieinstructies. 

 

Via bestand zijn de volgende selecties mogelijk: 
- Arbeidstijdengroep Carrosserie. 
- Arbeidstijdengroep Mechanisch. 
- Arbeidstijdengroep Interieurdelen. 
- Arbeidstijdensubgroep Aanvullingen – Meerwerk. 
- Arbeidstijdensubgroep Aanvullingen – Veiligheid. 
- Arbeidstijdensubgroep Aanvullingen – Elektronica. 
- Arbeidstijdensubgroep Aanvullingen – Sensoren. 
- Arbeidstijdensubgroep Aanvullingen – Schakelaars. 
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Via bestand zijn de volgende selecties/acties mogelijk: 
- Vrije posities voor de arbeidstijdencalculatie creëren/bewerken. 
- Veldmeenemen in calculatie = geselecteerd onderdeel/werkzaamheid in de arbeidstijdencalculatie opnemen. 
- Veld wissen = geselecteerd onderdeel/werkzaamheid uit de arbeidstijdencalculatie verwijderen. 

 

Via bestand zijn de volgende acties mogelijk: 
- Productlogo (de-)activeren. Dit geeft meer werkruimte op het beeldscherm. 
- Calculatierapport openen. 

 

Links: productlogo geactieveerd / Rechts: productlogo gedeactiveerd 

 

Via bestand zijn de volgende acties mogelijk: 
- Instellingen venster openen. 
- Tijdoverlap van de arbeidstijdencalculatie (de-)activeren. 

 

Via bestand zijn de volgende acties mogelijk: 
- Help venster openen. 
- “Over Egis” scherm openen = computer-technische informatie over het EGIS2 programma. 
- Reg.Form EGIS2 openen = Registratie procedure starten. Zie voor details de Installatiehandleiding. 
- Licentie procedure starten. Zie voor details de Installatiehandleiding. 



Algemene handleiding EGIS-2 
 

EurotaxGlass’s Pagina 6 van 43 Versie 7.01  

 

Via het Help scherm kunnen documenten zoals de handleiding worden geopend vanaf de hardeschijf. 

 

Over Egis – Tabblad EGIS kernel geeft programma technische informatie over instellingen en installatiegegevens. 
Bij support aanvragen kan om informatie uit dit scherm worden gevraagd. 

 

Over Egis – Tabblad EGIS2 geeft programma technische informatie over instellingen en installatiegegevens. 
Bij support aanvragen kan om informatie uit dit scherm worden gevraagd. 

 

Via Afsluiten wordt EGIS2 afgesloten. 
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Iconenbalk 

 
 

 

De iconenbalk bevat de meest voorkomende commando’s die binnen EGIS-2 worden gebruikt. 

 
Activeert de TecDoc voertuigzoekboom. Met technische omschrijvingen. 

 
Activeert de Eurotax voertuigzoekboom. Met commerciële omschrijvingen. 

 
Opent het onderwerpenscherm met Onderhoudsinformatie. 

 
Opent het onderwerpenscherm met Afstelgegevens. 

 
Opent het onderwerpenscherm met Reparatiehandleidingen. 

 
Opent het arbeidstijdenscherm met de groep Carrosserie. 

 
Opent het arbeidstijdenscherm met de groep Interieurdelen. 

 
Opent het arbeidstijdenscherm met de groep Mechanisch. 

 
Opent het arbeidstijdenscherm met de subgroepen van Speciale groepen. 

 
Zoek optie binnen arbeidstijdenclaculatie. Zoekt op basis van enkele karakters naar alle onderdelen met die 
karakters. 

  

 
Vorige laat de vorige schermactie zien die is uitgevoerd. 

 
Het Winkelmandje toont het scherm met alle geselecteerde items van onderhoud/arbeidstijden/onderdelen. 

 
Tijdoverlap geeft aan welke werkzaamheden tijdoverlap geven. De functie is ofwel geactiveerd (standaard) 
of gedeactieveerd.  

 
Opent het overzichtsrapport van de arbeidstijdencalculatie. 

 
Print het actieve scherm. 

 
Slaat de actieve arbeidstijdencalculatie op. 

 
Toont het product logo of laat het wegvallen van het scherm. Geeft meer werkruimte op het scherm. 

Schermbesturingselementen 

 
 

 

De schermbesturingselementen bevatten commando’s die binnen de betreffende EGIS-2 schermen worden gebruikt. 

 
Sluit het linker scherm met de zoekfilters (kenteken, motorcode etc.) af. Geeft meer werkruimte voor het 
rechter scherm. Met vergrootglaasje (Filter) op het linker venster weer. 

 
Sluit linker scherm en maakt rechter scherm groot. 

 
Stap terug binnen het scherm. 
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Stap voorwaarts binnen het scherm. 

 
Zoom naar 1:1 grootte. 

 
Opent het identificatiescherm van het geselecteerde voortuig. Dit kan wenselijk zijn als het voertuig 
ondanks de zoekfilters moeilijk te identificeren is. 

 
Gaat naar voertuigscherm en zet huidig voertuig actief. 

Navigatie - Functies van ‘Onderhoud’ 
Meenemen in calculatie – neemt alle geselecteerde onderhoudsgegevens mee in de 
calculatie. 

Onderh.schema – toont de checklist voor de betreffende inspectie. 

Fabrikantinfo – toont alle relevante informatie die de fabrikant ter beschikking stelt. Neem 
altijd notie van deze informatie! 
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Voertuigen selecteren 

Voertuigselectie via de zoekbomen 

 

Activeer indien gewenst de TecDoc voertuigzoekboom. Met technische omschrijvingen. 

 

Activeer indien gewenst de Eurotax voertuigzoekboom. Met commerciële omschrijvingen. 

 

Selecteer het voertuig via enkelvoudig klikken op Merk en vervolgens Model. 
 

- Dubbelklik op het betreffende ‘Type’ om de data op te roepen. 
 
Opm.: het type wordt actief als er op de type regel wordt gedubbelklikt! 
 
Opm.: met de typeregel geactiveerd, toont EGIS-2 relevante informatie bij het betreffende type. 
 
Het onderwerpenscherm opent. 
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Zie Navigatie door EGIS-2 onderwerpen 

Voertuigselectie via kentekenfilter 

 

Vul het kenteken in. 
 

- Klik op ‘Zoeken - Kenteken’ 
- Dubbelklik op het betreffende ‘Type’. 

 
Het onderwerpenscherm opent. 

Voertuigselectie via motorcode 

 

Vul de motorcode in. 
 

- Klik op ‘Zoeken’ 
- Selecteer het juiste ‘model’ 
- Klik op het betreffende ‘Type’. 

 
Het onderwerpenscherm opent. 
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Voertuigselectie via TecDoc kTypNr of Eurotax Natcode 

 
 

 

Vul het kTypNr in. 
 

- Klik op ‘Zoeken - kTypNr’ 
- Klik op het betreffende ‘Type’. 

 
Het onderwerpenscherm opent. 

 
 

 

Vul de Natcode in. 
 

- Klik op ‘Zoeken - TypNr’ 
- Klik op het betreffende ‘Type’. 

 
Het onderwerpenscherm opent. 

Voertuigselectie via merk, model, type 

 
 

 

Vul het Merk in. 
 

- Klik op ‘Zoeken’ 
- Selecteer het juiste ‘Model’. 
- Klik op het betreffende ‘Type’. 

 
Het onderwerpenscherm opent. 
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Vul het Model in. 
 

- Klik op ‘Zoeken’ 
- Selecteer het juiste ‘Model’. 
- Klik op het betreffende ‘Type’. 

 
Opm. het toevoegen van het bouwjaar verkleint het resultaat en maakt de keuze makkelijker. 
 
Het onderwerpenscherm opent. 

Voertuigselectie via merk, cilinderinhoud en/of vermogen 

 
 

 

Vul het merk en de cilinderinhoud in. 
 

- Klik op ‘Zoeken’ 
- Selecteer het juiste ‘Model’. 
- Klik op het betreffende ‘Type’. 

 
Het onderwerpenscherm opent. 

 
 

 

Vul het merk en het motortype in. 
 

- Klik op ‘Zoeken’ 
- Selecteer het juiste ‘Model’. 
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- Klik op het betreffende ‘Type’. 
 
Het onderwerpenscherm opent. 

 
 

 

Vul het merk en het vermogen in. 
 

- Klik op ‘Zoeken’ 
- Klik op het betreffende ‘Type’. 

 
Het onderwerpenscherm opent. 

 
 

 

Vul de motorcode in. 
 

- Klik op ‘Zoeken’ 
- Klik op het betreffende ‘Type’. 

 
Het onderwerpenscherm opent. 

Voertuigidentificatie 

 
 

 

Als de voertuigindentificatie lastig is, kunnen alle modelspecifieke zaken worden beoordeeld in het Identificatiedocument. 
 

- Activeer de ‘modelregel’ en klik op het ‘”i” icoontje’. 
 
Het voertuigidentificatiescherm opent. 
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Zoek en selecteer het gewenste type. 
 

- Klik op de betreffende ‘typenaam’. 
 
Het voertuigselectiescherm opent. 

 
 

 

Controleer hetgeen EGIS-2 toont. 
 

- Dubbelklik op het betreffende ‘type’. 
 
Het onderwerpenscherm opent. 

 

Zie Navigatie door EGIS-2 onderwerpen 
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Navigatie door EGIS-2 onderwerpen 

Inhoud EGIS-2 

 
 

 

In de iconenbalk is te zien welke informatie er beschikbaar is. 
De actieve icoontjes (blauw kader) geven aan welke onderwerpen er van het betreffende voertuig aanwezig zijn. 

           

In het informatiebalkje van het voertuigtype is te zien welke informatie er beschikbaar is. 
De vullingsgraad van het balkje geeft aan hoeveel gegevens er van het betreffende voertuig aanwezig zijn. 

Hoofdscherm EGIS-2 onderwerpen 

 

Navigatie door de onderwerpen gaat met enkelvoudig klikken! 
 
Zie verder de individuele onderwerpomschrijvingen. 

Onderhoud – navigatieknoppen 

 

Voor snelle benadering van de vervolgfuncties zijn drie knoppen beschikbaar. 
 

- Meenemen in calculatie – neemt alle geselecteerde onderhoudsgegevens mee in de calculatie. 
- Onderh.schema – toont de checklist voor de betreffende inspectie. 
- Fabrikantinfo – toont alle relevante informatie die de fabrikant ter beschikking stelt. Neem altijd notie van deze 

informatie! 
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- Klik op de gewenste ‘functie’. 

 
EGIS-2 opent het betreffende scherm. 

Onderhoud – alle onderwerpen 

 

Gebruik de iconenbalk voor snelle navigatie. 
 

- Klik op het icoontje ‘Onderhoudsinformatie’. 
 
Het onderwerpenscherm opent. 

 

EGIS-2 toont de onderhoudsgegevens van het betreffende voertuig. 
 

- Klik op de gewenste ‘Inspectie’. 
 
Het onderhoudsscherm opent. 
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EGIS-2 toont alle specifieke werkzaamheden en onderdelen van de geselecteerde inspectie. 
 
Extra werkzaamheden en/of onderdelen kunnen worden toegevoegd. 
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Onderhoud – extra werkzaamheden toevoegen 

 

De extra werkzaamheden en/of onderdelen kunnen via de vinkboxjes worden geselecteerd. 
 

- Klik op de gewenste ‘Items. 
 
De volledige onderhoudsinspectie kan worden meegenomen in de arbeidstijdencalculatie. 

Onderhoud – werkzaamheden en onderdelen meenemen in calculatie 

 

De volledige onderhoudsinspectie meenemen in de arbeidstijdencalculatie. 
 

- Klik op de gewenste ‘Meenemen in calculatie. 
 
De volledige onderhoudsinspectie is opgenomen in de arbeidstijdencalculatie. 
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Onderhoud – checklist openen 

 

EGIS-2 voorziet in een handige, overzichtelijke checklist voor de onderhoudsinspectie. 
 

- Klik op de knop ‘Onderh.schema’. 
 
De checklist opent. 

 

Reparatieinstructie bekijken (zonder verdere criteria). 
 

- Klik op de actieve tekstregel van de gewenste ‘(Reparatie)instructie’. 
 
De betreffende (Reparatie)instructie opent. 

 

Reparatieinstructie bekijken (mèt verdere criteria). 
 

- Klik op de actieve tekstregel van de gewenste ‘(Reparatie)instructie’. 
- Er komt een venster met nadere informatie. 
- Klik op de gewenste versie. 
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De betreffende (Reparatie)instructie opent. 

Onderhoud – Fabrikantinfo tonen 

EGIS-2 verstrekt specifieke fabrikantinformatie. 
 

- Klik op de gewenste ‘Fabrikantinfo’. 
 
Egsi2 toont alle relevante informatie die de fabrikant ter beschikking stelt. Neem altijd notie. 

Afstelgegevens – alle onderwerpen 

 

Gebruik de iconenbalk voor snelle navigatie. 
 

- Klik op het icoontje ‘Afstelgegevens’. 
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Het informatiescherm opent. 

Afstelgegevens – selectie en tonen 

 

Afstelgegevens zijn overzichtelijk in groepen gerangschikt. 
 

- Klik op de gewenste ‘groep’. 
 
De betreffende groep wordt in hetzelfde venster geopend. 

 
 

CRTL + KLIK 

CRTL + KLIK 

KLIK 

 

De verschillende groepen binnen ‘Afstelgegevens’ zijn gezamenlijk te openen en te printen. 
 

- Klik op de eerste gewenste ‘groep’. 
- Houdt de CRTL-toets ingedrukt en klik op de volgende gewenste groep. 
- Herhaal deze tweede actie voor alle groepen die moeten worden geselecteerd. 
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De betreffende groepen worden in hetzelfde venster geopend. 

Afstelgegevens – grafische ondersteuning 

 

EGIS-2 biedt grafische ondersteuning waar dat nodig is. 
 

- Ga met de muis op het icoontje ‘fototoestel’ staan. 
 
De betreffende illustratie opent. 

Afstelgegevens – voorbeelden 

 

EGIS-2 biedt duidelijke specificaties van vervanging en controle van distributieriemen. 
Print zornodig de gegevens. 
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EGIS-2 biedt duidelijke uitlijnspecificaties. 
Print zonodig de gegevens. 

 

EGIS-2 biedt duidelijke oliespecificaties. 
Print zonodig de gegevens. 
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EGIS-2 biedt duidelijke verlichting specificaties. 
Print zonodig de gegevens. 

Reparatieinstructies – alle onderwerpen 

 

Gebruik de iconenbalk voor snelle navigatie. 
 

- Klik op het icoontje ‘Reparatiehandleidingen’. 
 
Het informatiescherm opent. 
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Reparatieinstructies – Distributie riem/ketting 

EGIS-2 geeft duidelijk instructies over het vervangen van ditributieriemen. 
 

- Klik op ‘Distributie en aggregatenriem’. 
- Klik op ‘Distributie’. 
- Klik op het betreffende ‘criterium’. 

 
De betreffende reparatieinstructie wordt geopend. 

Reparatieinstructies – pollenfilters 

EGIS-2 geeft duidelijk instructies over het vervangen van (pollen)filters. 
 

- Klik op ‘Filter’. 
- Klik op ‘Interieurfilter’. 
- Klik op het betreffende ‘criterium’ (indien aanwezig). 
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De betreffende reparatieinstructie wordt geopend. 

Reparatieinstructies – Terugzetten servicemelding 

EGIS-2 geeft duidelijk instructies over het Terugzetten van de servicemelding. 
 

- Klik op ‘Terugzetten van de servicemelding’. 
- Klik op ‘Service-interval terugzetten’. 
- Klik op het betreffende ‘criterium’ (indien aanwezig). 

 
De betreffende reparatieinstructie wordt geopend. 

Reparatieinstructies – Onderstel 

EGIS-2 geeft duidelijk instructies over het Onderstel. 
 

- Klik op ‘Onderstel’. 
- Klik op het gewenste ‘onderdeel’. 
- Klik op het betreffende ‘criterium’ (indien aanwezig). 

 
De betreffende reparatieinstructie wordt geopend. 
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Reparatieinstructies – Elektrische installatie 

EGIS-2 geeft duidelijk instructies over de Elektrische installatie. 
 

- Klik op ‘Elektrische installatie’. 
- Klik op ‘Zekeringen’. 
- Klik op het betreffende ‘criterium’ (indien aanwezig). 

 
De betreffende reparatieinstructie wordt geopend. 

Reparatieinstructies – Dashboard uit- en inbouwen 

EGIS-2 geeft duidelijk instructies over Carrosserie en aanbouwdelen. 
 

- Klik op ‘Carrosserie en aanbouwdelen’. 
- Klik op ‘Interieur’. 
- Klik op het betreffende ‘criterium’ (indien aanwezig). 

 
De betreffende reparatieinstructie wordt geopend. 
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Reparatieinstructies – Airbags 

EGIS-2 geeft duidelijk instructies over het Airbagsysteem. 
 

- Klik op ‘Airbagsysteem’. 
- Klik op het gewenste ‘onderdeel’. 
- Klik op het betreffende ‘criterium’ (indien aanwezig). 

 
De betreffende reparatieinstructie wordt geopend. 
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Reparatieinstructies - Motorregeling 

EGIS-2 geeft duidelijk instructies over de Motorregeling. 
 

- Klik op ‘Motorregeling’. 
- Klik op het gewenste ‘item’. 
- Klik op het betreffende ‘criterium’ (indien aanwezig). 

 
De betreffende reparatieinstructie wordt geopend. 
 
Opm.: sommige documenten binnen het onderwerp Reparatieinstructies zijn PDF-bestanden. In dat geval opent EGIS-
2 het programma Adobe Reader. 
 

Arbeidstijden – alle groepen 

 

Gebruik de iconenbalk voor snelle navigatie. 
 

- Klik op ‘de betreffende icoontjes’. 
 
Het betreffende arbeidstijdenscherm opent. 
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Arbeidstijden – Onderhoud 

 

Alle werkzaamheden uit “Onderhoud” kunnen in de arbeidstijdencalculatie worden meegenomen. 
 
Zie verder Arbeidstijdencalculatie. 

Arbeidstijden - Carrosserie 

 

Werkzaamheden uit de groep Carrossserie kunnen worden geselecteerd via de interactieve illustratie of de tekstboom. 
 
Zie verder Arbeidstijdencalculatie. 
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Arbeidstijden - Interieur 

 

Werkzaamheden uit de groep Interieur kunnen worden geselecteerd via de interactieve illustratie of de tekstboom. 
 
Zie verder Arbeidstijdencalculatie. 

Arbeidstijden - Mechanisch 

 

Werkzaamheden uit de groep Mechanisch kunnen worden geselecteerd via de interactieve illustratie of de tekstboom. 
 
Zie verder Arbeidstijdencalculatie. 

Arbeidstijden – Speciale groepen 
De arbeidstijden groep “Speciale groepen” bevat alle relevante overige werkzaamheden die voor een calculatie nodig zijn: 
 

- Veiligheidselektronica 
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- Sensoren 
- Nevenwerkzaamheden 
- Algemene elektronica 
- Schakelaars 

 
Zie de betreffende Speciale groep. 

 

Speciale groep Veiligheidselektronica omvat werkzaamheden die met de (passieve) veiligheid van inzittenden hebben te 
maken. Neem notie van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en die van de fabrikant. 

Selecteren werkzaamheden binnen de speciale groep Veiligheidselektronica. 
 

- Selecteer de speciale groep via het icoon. 
- Dubbelklik op de gewenste werkzaamheid. 

 
Opm. selecteer de juiste locatie! Let op de pijlen van Rechts/Links. 
 
De selectie wordt meegenomen in de arbeidstijdencalculatie. 
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Speciale groep Sensoren omvat alle sensoren ongeacht de functie. 
Neem notie van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en die van de fabrikant. 

Selecteren werkzaamheden binnen de speciale groep Sensoren. 
 

- Selecteer de speciale groep via het icoon. 
- Dubbelklik op de gewenste werkzaamheid. 

 
Opm. selecteer de juiste locatie! Let op de pijlen van Rechts/Links. 
 
De selectie wordt meegenomen in de arbeidstijdencalculatie. 

 

Speciale groep Nevenwerkzaamheden omvat alle werkzaamheden die aanvullend op onderhoud en/of reparatie uitgevoerd 
moeten worden. 
Neem notie van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en die van de fabrikant. 
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Selecteren werkzaamheden binnen de speciale groep Nevenwerkzaamheden. 
 

- Selecteer de speciale groep via het icoon. 
- Dubbelklik op de gewenste werkzaamheid. 

 
Opm. selecteer de juiste locatie! Let op de pijlen van Rechts/Links. 
 
De selectie wordt meegenomen in de arbeidstijdencalculatie. 

 

Speciale groep Algemene elektronica omvat alle relevante elektronische componenten van het voertuig. 
Neem notie van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en die van de fabrikant. 
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Selecteren werkzaamheden binnen de speciale groep Algemene elektronica. 
 

- Selecteer de speciale groep via het icoon. 
- Dubbelklik op de gewenste werkzaamheid. 

 
Opm. selecteer de juiste locatie! Let op de pijlen van Rechts/Links. 
 
De selectie wordt meegenomen in de arbeidstijdencalculatie. 

 

Speciale groep Schakelaars omvat alle relevante schakelaars van het voertuig. 
Neem notie van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en die van de fabrikant. 
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Selecteren werkzaamheden binnen de speciale groep Schakelaars. 
 

- Selecteer de speciale groep via het icoon. 
- Dubbelklik op de gewenste werkzaamheid. 

 
Opm. selecteer de juiste locatie! Let op de pijlen van Rechts/Links. 
 
De selectie wordt meegenomen in de arbeidstijdencalculatie. 
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Arbeidstijdencalculatie 

Arbeidstijdencalculatie – werkzaamheden selecteren 

In de arbeidstijdencalculatie kunnen worden meegenomen: 
 

- Onderhoudsbeurten (inspectie en extra geselecteerde items). 
- Werkzaamheden aan de Carrosserie. 
- Werkzaamheden aan het Interieur. 
- Werkzaamheden aan het Mechaniek. 
- Nevenwerkzaamheden. 

 
Volg de volgende procedure. 
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De arbeidsurencalculatie verloopt als volgt: 
 

- Kies de groep waartoe de werkzaamheden behoren via de icoontjes bovenin de iconenbalk. 
- Kies de onderdelengroep waartoe de werkzaamheden behoren via de illustratie of de tekstboom. 
- Selecteer de uit te voeren werkzaamheid met een dubbelklik op de tekstregel. 

 
Opm. selecteer de juiste locatie! Let op de pijlen van Rechts/Links. 

 
Werk alle uit te voeren werkzaamheden af via deze werkwijze. 

 

Controleer de selectie via het verzamelscherm. 
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Arbeidstijdencalculatie - overzichtsvenster 

EGIS-2 biedt continu controle over de geselecteerde werkzaamheden. 
 

- Klik op het icoontje ‘Winkelwagentje’. 
 
Het overzichtscherm komt op. 

Arbeidstijdencalculatie – onderdelen & werkzaamheden aanpassen 

Op de standaardwaarden kunnen ook aanpassingen worden aangebracht. 
 

- Dubbelklik op het aan te passen item. 
- Pas de waarde aan. 
- Bevestig via ‘OK’.  

 
De waarde is nu in de calculatie aangepast. 

Arbeidstijdencalculatie - onderdeel / werkzaamheid wissen 

Onjuiste keuze wissen. 
 



Algemene handleiding EGIS-2 
 

EurotaxGlass’s Pagina 40 van 43 Versie 7.01  

- Selecteer het betreffende item. 
- Klik op het icoontje ‘Vuilnisbakje’. 

 
De onjuiste keuze is gewist. 

Arbeidstijdencalculatie - calculatieblad 

EGIS-2 voorziet in een helder en overzichtelijk calculatieblad. Bruikbaar voor eigen administratie of klant. 
 

- Klik op het icoontje ‘Totaal arbeid’. 
 
EGIS-2 toont het calculatieblad. 
Print het blad indien nodig. 

Arbeidstijdencalculatie – tijdoverlap 
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EGIS-2 maakt gebruik van overlaptijden berekening. 
 

- Klik op het icoontje ‘Tijdoverlap’. 
 
EGIS-2 toont de arbeid met overlaptijdenberekening. 

 

EGIS-2 maakt gebruik van overlaptijden berekening. 
 

- Klik op het icoontje ‘Tijdoverlap’. 
 
EGIS-2 toont de zonder overlaptijdenberekening. 
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Overige EGIS-2 functies 

Opslaan 

 

Bewerkingen (tussentijds) opslaan. 
 

- Klik op het icoontje “Opslaan”. 
 
De actie vind plaats op de achtergrond en geeft geen wijzigingen in het scherm. 

Printen 

 

Diverse schermen zijn uit te printen. 
 

- Klik op het icoontje “Printen”. 
- Waar nodig komt een extra scherm op; dat scherm toont het te verwachten printresultaat. 

 
Het printerscherm van Windows komt op. 

 

Keuze van printer en overige Windows gerelateerde printerfuncties. 
 
Volg de gebruikelijk Windows print procedure. 
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Persoonlijk bedrijfslogo 

 

Beschikbare ruimte
255 x 150 pixels 

EGIS-2 biedt de mogelijkheid uw bedrijfslogo boven het onderhoudschema te plaatsen, zowel in beeldscherm als op de print. 
Daarbij geldt een basis grootte van 255 bij 150 pixels, respectievelijk breedte en hoogte. 
Let op: een bedrijfslogo van een website is doorgaans van een dusdanige kwaliteit, dat bij het uitprinten het logo in een 
tamelijk slechte kwaliteit op papier komt te staan. Voor een goede kwaliteit is het wenselijk het logo in een groter formaat op te 
maken (ca. 534 x 314 dpi). EGIS-2 maakt het logo passend voor op het beeldscherm. 
 

- Creeër een uitvoering van uw logo die passend is qua formaat. 
- Sla deze op als JPG met de naam “logo.jpg” in de map: EGIS-2/COUNTRY/NL 
- Sluit EGIS-2 af en heropen EGIS-2 om het logo te activeren. 
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