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Voorwoord  

EgisOnline is een webprogramma. De snelheid van het programma is afhankelijk van uw internet verbinding. Hoe sneller uw 
verbinding, hoe sneller werkt EgisOnline. 
Tijdens het werken in het webprogramma EgisOnline is het niet nodig te 'dubbelklikken'; een enkele klik op een item is 
voldoende. Sluit de vensters altijd met het kruisje rechtsbovenin. 
 
Deze handleiding is geschreven voor gebruik bij volledig abonnement (“Pro”-abonnement). De specifieke pay-per-use 
(“Flex”-abonnement) zaken staan achteraan beschreven. Er is geen verschil in het aantal gegevens, alleen de wijze 
waarop de gegevens ter beschikking worden gesteld verschilt. Alleen gebruikers die een abonnement hebben voor 
een specifiek gedeelte van EgisOnline hebben beperkte toegang. 

Werken met Adobe Reader  

EgisOnline gebruikt PDF bestanden om 
de data te tonen en voor opslag geschikt 
te maken. 
 
PDF bestanden zijn op bijna alle printers 
goed te gebruiken. 
 
Adobe Reader werkt met Bladwijzers om 
snel in de PDF documenten te kunnen 
bladeren. 
 
Adobe Reader maakt het mogelijk op 
tekst te zoeken, te printen, te vergroten 
etc. 
 
Zie voor meer handige foefjes de 
handleiding van Adobe Reader onder de 
"Help"-functie van de Reader. 

Inloggen Eurotax versie  

“Onthoud gebruikersnaam en wachtwoord”  

Internet Explorer biedt de mogelijkheid 
wachtwoorden vast te houden. 
 
De vensters van Windows 2000 (dit 
voorbeeld), Windows XP en Vista tonen 
enigszins anders, de commando’s zijn 
echter gelijk. 
 
Open Internet Explorer 
Ga naar ‘Extra’/’Internet Opties’ 
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Selecteer het TAB-blad ‘Inhoud’. 
 
Selecteer ‘AutoAanvullen’. 

 Activeer de vinkboxjes in het scherm 
‘AutoAanvullen’. 

Met deze instellingen wordt de 
gebruikersnaam en het wachtwoord door 
Internet Explorer onthouden. 
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Voertuigselectie  

Via kenteken  

 
 

Het is mogelijk om via het kenteken de 
auto rechtstreeks te selecteren. 
 
Het uiterlijk van het invoer venster verschilt 
enigszins per EgisOnline versie. 
 
Als het kenteken bekend is, start 
EgisOnline direct met het onderwerpen 
scherm. 

Via merk/model/type technische MMT-zoekboom  

 

1 2 
3 

4 

Opmerking: De technische MMT-
zoekboom is ideaal voor de technische 
modulen. Wanneer het arbeidstijden betreft 
kan het nodig zijn om op commercieel 
niveau een auto te selecteren (4). 
 
Bij onbekend kenteken of foutief 
(ingegeven) kenteken zal EgisOnline na 
het klikken op "Zenden" direct het Merken 
scherm van de Technische MMT-
zoekboom openen. 
 
Kies vervolgens het voertuig via merk (1), 
model (2) en type (3). 

Via merk/model/type commerciële MMT-zoekboom  

 

1 2 
3 

4 

Opmerking: De commerciële MMT-
zoekboom is handig voor de module 
Arbeidstijden. Wanneer het techniek betreft 
is het makkelijker om op technisch niveau 
een auto te selecteren (4). 
 
Kies het voertuig via merk (1), model (2) en 
type (3). 
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Via motorcode (alleen in technisch MMT zoekboom)  

Opmerking: Het zoeken naar een voertuig 
via motorcode geeft in vele gevallen een 
uitgebreide keuze omdat motoren in 
diverse modellen voorkomen. 
 
Voer de motorcode in en activeer het 
zoeken via “Start”.  
 

 

1 2 
3 

Kies vervolgens het voertuig via merk (1), 
model (2) en type (3). 

Een andere auto kiezen (via zoekboom) 
 

 Klik op de knop "Andere auto". 

Een andere auto kiezen (via kenteken) 
 

 Klik op de knop "Terug naar RDC Online ". 
Start EgisOnline en voer het kenteken in 
om het gewenste voertuig te vinden. 
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Fabrikanteninformatie 
 

 Het verdient aanbeveling altijd eerst de 
fabrikanteninformatie te lezen. 
 
Klik op de merknaam in de grijze balk om 
de informatie te tonen. 
 
De informatie kan per merk sterk 
verschillen. 

(Technische) voertuiginformatie 
 

 Klik op de typenaam in de grijze balk om 
de voertuiginformatie te tonen. 

Als extra informatie voor de identificatie 
van voertuigen staan gegevens als 
cilinderinhoud, vermogen, motorcodes e.d. 
ter beschikking. 
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Onderwerpen/groepen selectie  

 Na het selecteren van het voertuig via 
kenteken dan wel via merk/model/type 
opent EgisOnline het onderwerpenscherm. 
De indeling is gebaseerd op de modulen 
Onderhoud, Technische gegevens, 
Reparatie-instructies en Arbeidstijden. 
 
Alle onderwerpen zijn op dit scherm 
aanwezig om snelle toegang te geven tot 
de gegevens. 
 

 

1 2 3 

De module Reparatie-Instructies is 
verdeeld in groepen. Naast de 
hoofdgroepen bevat EgisOnline ook vele 
subgroepen zodat selectief de informatie 
kan worden bekeken. 
 
Kies eerst de hoofdgroep (A) en 
vervolgens de subgroep (B). Bij de selectie 
wordt ook aangegeven welke voorwaarden 
(C) er (eventueel) aan de gegevens 
vastzitten. 
 
Opm.: als er slechts één Subgroup is 
onder een Hoofdgroep of één Voorwaarde 
onder een Subgroup zal het programma 
automatisch selecteren en kan direct op 
‘Tonen’ worden geklikt. 
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Pro-abonnement (volledig)  

Het Pro abonnement geeft recht op directe toegang tot alle gegevens. 
Tevens is het mogelijk EgisOnline informatie op te slaan op de EgisOnline databank. Dat bespaart ruimte op de eigen harde 
schijf. De in de EgisOnline databank opgeslagen bestanden blijven tien dagen bewaard en worden daarna automatisch 
verwijderd. Bestanden die er pas staan blijven uiteraard bewaard. 
Het is echter ook mogelijk om bestanden op te slaan op de eigen computer. Zorg altijd voor een goede backup van de harde 
schijf. 
Let op: opgeslagen gegevens kunnen verouderen en daarom is het absoluut noodzakelijk altijd de actuele gegevens 
op te halen in EgisOnline! 
 

Onderhoud  

 Klik op de gewenste onderhoudsbeurt 
onder "Onderhoud". 
 
EgisOnline opent vervolgens het 
onderhoudsscherm. 

 

A B

C D

E

Klik op de gewenste interval (A) en de 
voorwaarde (B) die geldig is voor de 
betreffende interval. 
 
Selecteer het benodigde materiaal (C) 
door op het vinkboxje te klikken. 
 
Extra werkzaamheden (D) kunnen 
eveneens worden toegevoegd door op het 
bijbehorende vinkboxje te klikken. 
 
Bovenin het scherm staan belangrijke 
items (E) die worden meegenomen in het 
onderhoudsschema. Deselecteer zonodig 
de items die niet gewenst zijn door op het 
vinkboxje te klikken. 
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Het onderhoudsschema met eventuele 
toevoegingen wordt getoond en kan 
worden geprint via de diverse 
mogelijkheden die Adobe Reader biedt. 
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Technische gegevens   

 Klik op het betreffende item in de module 
Technische gegevens. 
 
EgisOnline opent vervolgens het scherm 
met alle technische items. 

A 
B 

Na de keuze van het onderwerp waarvan 
de technische gegevens gewenst zijn 
kunnen alle gegevens ineens worden 
geselecteerd door het vinkboxje vóór het 
hoofdonderwerp aan te klikken (A). 
 
Ook kan er per item worden geselecteerd 
of gedeselecteerd, via de vinkboxjes vóór 
de items (B). Dit om geen overtollige 
informatie te verkrijgen. 

 Ter verduidelijking worden bij Technische 
gegevens illustraties getoond. 
 
Klik op het camera-icoontje om de tekening 
op te roepen. 
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 Via “Toevoegen aan selectie” worden de 
geselecteerde items in een PDF formaat 
gegenereerd. 

 Genereer de PDF vervolgens via “Sla de 
selectie op (PDF)”. 
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Reparatie instructies   

 Kies een item uit de module "Reparatie-
instructies". 
 
EgisOnline opent het scherm met hoofd- 
en subonderwerpen waaronder alle 
reparatie-instructies zijn te vinden. 

 

1 2 3 

Kies de gewenste hoofdgroep (A) en 
subgroep (B) en vervolgens de juiste 
voorwaarde (C). 
 
Klik op "Tonen" (alleen Pro) om de 
gegevens direct in te zien of klik op 
"Toevoegen aan selectie" (Pro en Flex) om 
de gegevens op te slaan in de EgisOnline 
databank en/of om de gegevens te 
downloaden naar de eigen harde schijf. 

Na het klikken op "Tonen" (alleen Pro) 
opent EgisOnline een nieuw venster 
waarin alle gegevens zichtbaar zijn. 
 
Printen: klik op de rechter muistoets en 
kies "Afdrukken". 
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Arbeidstijden   

 Kies een hoofdgroep uit de module 
"Arbeidstijden". 
 
EgisOnline opent het scherm met 
subonderwerpen en werkzaamheden waar 
alle arbeidstijden zijn te vinden. 

 Selecteer vervolgens het gewenste 
subonderwerp. 
 
Er volgt een overzicht van alle 
werkzaamheden die onder het 
subonderwerp vallen. 

 Selecteer de gewenste items door de 
betreffende vinkboxjes te activeren. 

 Klik op “Toevoegen aan selectie” om de 
data in te zien danwel te downloaden. 
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Flex-abonnement (Pay-per-use)  

Het Flex abonnement geeft dezelfde gegevens als het volledige abonnement. Het verschil is dat bij Flex de gegevens niet 
direct zichtbaar zijn, maar dat deze eerst moeten worden opgeslagen als PDF-bestand in de EgisOnline databank (het zgn. 
‘winkelwagentje’) om vervolgens te kunnen worden geopend. Deze handeling verzorgt op de achtergrond de verrekening van 
de gegevensaanvraag; het zgn. betalen per aanvraag (pay-per-use). 
 
Alle merken, modellen en typen, evenals alle onderwerpen zijn te selecteren zoals ook het geval is bij het volledige Pro 
abonnement. Zie de omschrijving aldaar. 
 
Hier worden de extra handelingen omschreven die nodig zijn om als Flex gebruiker de gegevens in te zien. 

Samenstellen van de gewenste set gegevens  

 

A 

Kies indien gewenst de juiste 
onderhoudsbeurt (A). 
Stel de beurt samen en klik op "Toevoegen 
aan de selectie" (zie omschrijving elders). 
 
Om items toe te voegen vervolg met:  

 

B 
A

Kies de gewenste groep onder de module 
Technische gegevens (B). 
Kies vervolgens de items en klik op 
"Toevoegen aan de selectie" (zie 
omschrijving elders). 
 
Rechtsboven staan de eerder 
geselecteerde items (A). 

 

C 
A

Kies het gewenste item  onder de module 
Reparatie-instructies (C). 
Kies de subonderwerpen en klik op 
"Toevoegen aan de selectie" (zie 
omschrijving elders). 
 
Rechtsboven staan de eerder 
geselecteerde items (A). 

 

D
A

Kies het gewenste item  onder de module 
Arbeidstijden (D). 
Kies de subonderwerpen en klik op 
"Toevoegen aan de selectie" (zie 
omschrijving elders). 
 
Rechtsboven staan de eerder 
geselecteerde items (A). 

Opslaan/ophalen gegevensset  

 

C

A

B

Als alle gewenste onderwerpen zijn 
geselecteerd moeten deze zichtbaar zijn 
onder "Geselecteerde items" (A). 
 
Let op "Wissen" (B) verwijdert de gehele 
selectie! 
 
Klik op "Sla de selectie op (PDF)" (C) om 
uw gegevens op te slaan. 
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Sla het bestand altijd eerst op en open het 
bestand daarna om direct aan de slag te 
kunnen. 

 De bestandnaam is willekeurig. Geef 
indien gewenst een andere naam (b.v. 
klant of ordernummer) op. 
 
Let erop dat de extentie altijd PDF is! 

Als het bestand is geopend staan alle 
functionaliteiten van Adobe Reader ter 
beschikking om door het document te 
bladeren. 
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Eerder opgeslagen bestanden ophalen  

 

A 

Klik op "Eerder opgeslagen PDF's" om het 
overzicht van de bestanden te openen. 
 
Klik vervolgens op het icoontje (A) om de 
gewenste PDF te bekijken of op te halen 
uit de EgisOnline databank. 

 

Feedback en correcties  

De inhoud van EgisOnline wordt met de 
grootste zorg samengesteld. Desondanks 
kan het voorkomen dat er onjuistheden in 
het programma staan. 
Ook algemene opmerkingen kunt u hier 
invullen en versturen. 
 
Geef uw opmerkingen door via het 
formulier. 
 
Opm.: 
Het formulier is alleen voor technische 
terugmeldingen. Het formulier is niet 
voor Helpddesk vragen. 
 
Voor administratieve vragen staat het 
RDC ter beschikking. 

 

De allernieuwste informatie over 
aantrekkoppels/distributieriemen 

 

Klik op "Technisch nieuws" om naar de 
Egis service website te gaan en daar de 
nieuwste informatie over voertuigen te 
vinden. 
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De nieuwste informatie over aantrek-
koppels en distributieriemen vindt u op de 
service website. 

 

Licentievoorwaarden  

De licentievoorwaarden kunt u downloaden 
van de EgisOnline website. 

 

Handleiding EgisOnline  

Mocht u deze handleiding langs andere 
wegen dan de website hebben ontvangen; 
u kunt altijd de laatste versie ophalen op 
de EgisOnline website! 
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