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Licentieovereenkomst
(Produ cten voor één enkele gebruiker)

Dit is een juridische overeenkomst tussen u (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) en
Megger Limited. Door het openen van het verzegelde softwarepakket gaat u ermee akkoord dat u
gebonden bent aan de bepalingen van deze overeenkomst. Indien u niet instemt met de
bepalingen van deze overeenkomt, dient u het ongeopende softwarepakket of –pakketten en de
bijbehorende zaken (met inbegrip van schriftelijk materiaal en omslagen of ander
verpakkingsmateriaal) onmiddellijk terug te sturen naar de plaats waar u het hebt gekregen in ruil
voor een volledige teruggave van de aankoopprijs.

SOFTWARELICENTIE
1.  LICENTIEVERLENING. Megger Limited verleent u het recht om één kopie van het
bijgesloten softwareprogramma CSV Viewer te gebruiken (de "software") op één enkele
computer. De software is in "gebruik" op een computer wanneer hij in het tijdelijke geheugen
(d.w.z. RAM) wordt geladen of in het permanente geheugen wordt geïnstalleerd (bijv. harde schijf
of een ander apparaat).
2. COPYRIGHT. De software is eigendom van Megger Limited of haar leveranciers en is
auteursrechtelijk beschermd. U moet daarom met de software omgaan zoals met ieder ander
auteursrechtelijk beschermd materiaal (bijv. een boek of muziekopname) met als uitzond ering
dat u hetzij (a) van de software één kopie mag maken uitsluitend als reservekopie of voor
archiefdoeleinden, of (b) de software mag overzetten op één enkele harde schijf, mits u het
origineel louter voor archiefdoeleinden behoudt. U mag het schriftelijk materiaal behorende bij de
software niet kopiëren.
3. ANDERE BEPERKINGEN. U mag de software niet verhuren of leasen, maar u mag de
software en het bijbehorende schriftelijke materiaal wel op een permanente basis overdragen op
voorwaarde dat uzelf geen kopieën behoudt en de ontvanger instemt met de bepalingen van
deze overeenkomst. U mag de software niet nabouwen (reverse engineering), decompileren of
disassembleren. Indien de software een update is of geüpdatet is, moet een overdracht de meest
recente update en alle voorgaande versies omvatten.
UITSLUITEND GEBRUIK OP ÉÉN COMPUTER. De aanschaf van een licentie voor de software
geeft het recht om de software te installeren in het permanente geheugen van één computer
tegelijk.

BEPERKTE GARANTIE
BEPERKTE GARANTIE. Megger Limited garandeert dat (a) de software gedurende een periode
van één jaar vanaf de datum van inontvangstneming in hoofdzaak zal werken overeenkomstig
het bijbehorende schriftelijke materiaal.
VERHAAL VAN KLANTEN. De volledige aansprakelijkheid van Megger Limited en uw enige
verhaal zal naar keuze van Megger Limited zijn, reparatie of vervanging van de software zal
alleen plaatsvinden indien het volledige pakket naar Megger Limited wordt teruggestuurd met een
kopie van het ontvangstbewijs. Deze beperkte garantie vervalt indien de tekortkoming van de
software het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik. Garantie op eventuele
vervangende software zal worden verleend voor het resterende gedeelte van de oorspronkelijke
garantieperiode.
GEEN AANSPRAKELIJKH EID VOOR GEVOLGSCHADE. In geen geval zal Megger Limited
aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook (zonder beperking met inbegrip van
schade ten gevolge van winstderving, bedrijfsschade, verlies van zakelijke informatie of ander
geldelijk verlies) dat het gevolg is van het gebruik van of het onvermogen om dit product van
Megger Limited te gebruiken, zelfs indien Megger Limited op de hoogte is gesteld van de



mogelijkheid van dergelijke schade.

REGISTRATIE. Binnen zeven dagen na het openen van dit pakket, dient u de software te
registreren met opgave van uw volledige naam en adres. Door registratie erkent u dat u deze
overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en gaat u ermee akkoord dat u zonder uitzondering,
doorhaling of wijziging gebonden bent aan de bepalingen en voorwaarden van deze
overeenkomst. U bent het er ook mee eens dat deze overeenkomst volledig uiteenzet wat tussen
u en Megger Limited is overeengekomen, en in de plaats komt van alle voorstellen of eerdere
overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, en alle andere communicatie tussen u en
Megger Limited met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.
VRIJWARING. U stemt ermee in Megger Limited te vrijwaren tegen alle verliezen, schade of
onkosten voorvloeiend uit of in verband met reproductie, verkoop en onbevoegd gebruik door u
van de software, met inbegrip van alle verliezen, schade of onkosten voortvloeiend uit het latere
gebruik van de software door een ander persoon.
TOEPASSELIJK RECHT. Op deze overeenkomst is het recht van Engeland van toepassing.
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Technische ondersteuning
Technische ondersteuning voor de CSV Viewer kan op de volgende manieren
worden verkregen:

T +44 (0)1638 515 073
F +44 (0)1638 515 060
E mts@megger.com

www.megger.com
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Inleiding
De Megger CSV Viewer is een 32bit Microsoft Windows™ toepassing waarmee
gegevensbestanden die zijn gedownload met de Megger Download Manager
kunnen worden bekeken en bewerkt.

Produ ctkenmerken
Eenvoudige snelle sorteer- en geavanceerde multiveld sorteeropties.
Ongewenste kolommen met gegevens kunnen worden uitgeschakeld.
Krachtige viewer- en editfuncties met inbegrip van een functie ‘kolom
opvullen’ en handmatige gegevensinvoer.
Mogelijkheid voor het maken van grafieken met snelle kolomselectie en
intelligente multigrafiek faciliteit.
Gemakkelijke bewerking van bestanden met de opties ‘toevoegen’ en
‘selectie opslaan’.

Systeemvereisten
PC met pentium processor (Pentium 133Mhz minimum, Pentium 233Mhz
aanbevolen).
Microsoft Windows™ 95 besturingssysteem of later of Microsoft Windows™
NT besturingssysteem versie 4.0 met Service Pack 3 of later.
32MB RAM voor Windows™ 95 of later (64MB aanbevolen); 32MB voor
Windows™ NT 4.0 (64MB aanbevolen)
100MB vrije ruimte op de harde schijf aanbevolen voor een typische
installatie (Als onderdeel van de standaardinstallatie van Megger Download
Manager).
CD-ROM drive.
VGA of monitor met een hogere resolutie; Super VGA aanbevolen.
Microsoft Muis of compatibel aanwijsapparaat.
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Installatie
Er is geen onafhankelijk installatieprogramma voor de Megger CSV Viewer,
omdat het een gemeenschappelijke toepassing is die gebruikt wordt door
verschillende softwareproducten van Megger Limited. De Megger CSV Viewer
wordt geïnstalleerd als een standaard onderdeel van de installatie van de
Megger Download Manager.

Het Megger CSV Viewer programma (CSVView.exe) wordt geïnstalleerd in de
map Program Files|Common Files|Megger Limited en het is een goed idee
om een snelkoppeling voor dit programma op het Windows™ bureaublad te
plaatsen, met name als de installatieroutine geen .csv bestanden met het CSV
Viewer programma kan koppelen.

Bij de installatie van de CSV Viewer, wordt nagegaan of er al toepassingen zijn
geïnstalleerd die met .csv bestanden kunnen worden gekoppeld. Als er geen
toepassing is geïnstalleerd met een koppeling met .csv bestanden, wordt de CSV
Viewer met deze bestandsextensie gekoppeld.

Megger Technical Services Software Support: T +44 (0)1638 515 073. F +44 (0)1638 515 060.
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Beginnen

Bestanden op enen
U kunt .csv bestanden openen op een van de volgende manieren:

 Dubbelklik op een .csv bestand als er een  icoon bijstaat. *
 Dubbelklik op een .csv bestand en gebruik het dialoogvenster  'Openen Met'

om het  CSView programma te selecteren. Als het selectievakje
van de optie

 is aangevinkt, hoeft u het dialoogvenster 'Openen
Met' niet meer te gebruiken.

Sleep .csv bestanden naar een  CSV Viewer snelkoppeling op uw
bureaublad. U moet met de rechtermuisknop op uw bureaublad klikken en de
optie Nieuwe Snelkoppeling selecteren. Zoek en selecteer het CSVView.exe
programma  in

de map Program Files|Common Files|Megger Limited.
Dubbelklik op een CSV Viewer snelkoppeling op uw bureaublad en zoek

handmatig naar de .csv bestanden en laad deze. De .csv bestanden kunnen
worden gevonden in de map Program Files|Megger Limited|Megger
Download Manager|Drivers|xxxx |Data. (Waarbij xxxx de naam is van het
testinstrument)

Dubbelklik op het CSVView.exe programma in de map Program
Files|Common Files|Megger Limited en zoek handmatig naar de .csv
bestanden en laad deze.

Selecteer een van de bestanden uit de recente lijst in het menu Bestand
wanneer de CSV Viewer is geladen.

* Als bij de installatie met succes een koppeling met de CSV Viewer is

totstandgekomen, zullen .csv bestanden een icoon bij zich hebben.

Zodra het .csv bestand is geladen, ziet u een spreadsheetachtig rooster met aan
de bovenkant kolomkoppen en gegevens beneden.



Het aantal records in het bestand wordt weergegeven in de rechterhoek van de
statusbalk beneden aan het venster. Door te klikken op een van de velden in het
rooster, wordt het huidige recordnummer ook in de statusbalk weergegeven.

Bestanden toevoegen
Het is mogelijk dat u één groot bestand wilt creëren met records uit verschillende
kleinere bestanden. U kunt bestanden samenvoegen door het eerste bestand op
een van de gewone manieren te openen en vervolgens de optie Open
Toevoegen... in het menu Bestand  te selecteren. Selecteer het nieuwe bestand
dat u wilt toevoegen en klik op de knop Openen. De records worden onderaan
het bestand toegevoegd en u kunt het proces zonodig herhalen.

Bestanden op slaan
Er zijn drie manieren om uw werk op te slaan.

Opslaan
U kunt uw werk op ieder ogenblik opslaan hetzij door de Ctrl toets ingedrukt te
houden en op de toets 'S' te drukken of door de optie Opslaan in het menu
Bestand  te selecteren.
Opslaan als...
Wilt u uw werk in een nieuw .csv bestand opslaan, dan kunt u de optie Opslaan
als... selecteren in het menu Bestand  en een nieuwe bestandsnaam invoeren.
Selectie opslaan...
Wilt u alleen bepaalde records opslaan in het bestand, dan kunt u deze records
markeren, de optie Selectie opslaan... selecteren in het menu Bestand  en een
nieuwe bestandsnaam invoeren. U kunt records markeren door op het grijze vlak
te klikken aan de linkerrand van het rooster.



Door de muis omlaag te slepen selecteert u meer dan één record. U kunt geen
records selecteren die niet in de juiste volgorde staan, zodat u wellicht het
rooster moet sorteren voor u uw selectie maakt.

Bestanden u itprinten
Om de records in een .csv bestand uit te printen, dient u de optie Afdrukken te
selecteren in het menu Bestand . De records worden uitgeprint op de huidige
standaardprinter. Om de printer of afdrukopties te wijzigen, dient u de optie
Printerinstelling... in het menu Bestand  te selecteren.

N.B. U kunt niet een selectie van de records van een .csv bestand
uitprinten.
Megger Technical Services Software Support: T +44 (0)1638 515 073. F +44 (0)1638 515 060.
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Editfuncties

Gegevens bewerken
De huidige cel wordt gemarkeerd door een stippellijnrand.

Om gegevens in één van de cellen te bewerken, dient u erop te dubbelklikken of
de cursortoetsen te gebruiken om de cel te selecteren en op de Enter toets te
drukken.

Type de nieuwe waarde in en druk op de entertoets of klik op een andere cel om
de verandering uit te voeren. Als u een cel bewerkt en de verandering wilt
afbreken, drukt u op de Esc toets.

N.B. Als u met de muis dubb elklikt om een cel te bewerken, zal de cursor
aan het eind van eventuele bestaande gegevens s taan. Als u de entertoets
gebruikt om een cel te bewerken of begint te typen wanneer de cel is
geselecteerd, zal de cursor aan het begin van de cel staan en bestaande
gegevens zullen worden gewist.

Kolombreedte
Wanneer de gegevens in het rooster geladen zijn, zal de breedte van iedere
kolom standaard gelijk worden gesteld aan de grootste string van gegevens. U
kunt de kolombreedte handmatig vergroten door de cursor over de verticale
lijnen te bewegen in de koppen van de kolommen tot de cursor verandert in een
horizontale lijn met twee pijlpunten.

Door de linkermuisknop ingedrukt te houden, kunt u de kolombreedte
aanpassen.

N.B. U kunt de hoog te van de rijen op d ezelfde manier aanpassen.

Handmatig records toevoegen
Gewoonlijk zult u bestaande gegevens bewerken en wijzigen. U kunt op ieder
ogenblik een nieuw record aan het bestand toevoegen hetzij door de Ctrl toets
ingedrukt te houden en op de toets 'A' te drukken of door Toevoegen te
selecteren in het menu Bewerken.



Een nieuw leeg record wordt onderaan het bestand toegevoegd.

Records wissen
Om één of meerdere records te wissen, dient u deze eerst te selecteren door in
het grijze vak te klikken aan de linkerrand van het venster en dan hetzij de Ctrl
toets ingedrukt te houden en op de toets 'D' te drukken of door Wissen te kiezen
in het menu Bewerken.

Een bevestigingsbericht verschijnt dat u informeert over het aantal records dat u
hebt geselecteerd om te wissen. Klik op de Ja knop om de records uit het
bestand te verwijderen.

Gegevens zoeken
Als u een groot bestand hebt en u wilt een bepaald record bewerken, kunt u de
zoekfunctie gebruiken. Houd de Ctrl toets ingedrukt en druk op de toets 'F' of
selecteer de optie  Zoeken in het menu Bewerken om het zoekscherm weer te
geven.



Type de tekst in waarnaar u wilt zoeken en klik op de knop Zoeken.

Als de gezochte tekst wordt gevonden, zal de cel in kwestie worden bewerkt en
de zoektekst worden geselecteerd. Druk op de toets F3 om door te gaan met
zoeken.

Kolommen op vullen met gegevens
Met de functie ‘kolom opvullen’ kunt u de inhoud van één of meer cellen naar
andere records in het bestand kopiëren. Door deze functie te gebruiken, hoeft u
niet ieder record handmatig te bewerken.

Eén enkele kolom opvullen
Als u de inhoud van een cel in één record hebt veranderd en u wilt dezelfde
verandering aanbrengen in dezelfde cel in alle andere records, selecteert u eerst
de cel waarvan u de inhoud wilt kopiëren en vervolgens selecteert u de optie
Kolom opvullen in het menu Bewerken.



De functie ‘kolom opvullen’ kopieert de inhoud van de geselecteerde cel in de
huidige record naar ieder record tot het einde van het bestand wordt bereikt.

Als u de optie ‘kolom opvullen’ wilt toepassen op alle records, dient u de cel in de
eerste record te selecteren.

Meerdere kolommen opvullen
U kunt meer dan een kolom tegelijkertijd opvullen door eerst in de kop van de
kolom te klikken en vervolgens met de muis te slepen om de kolommen te
selecteren.

Wanneer u de optie Kolom opvullen in het menu Bewerken selecteert, zullen
beide kolommen worden opgevuld met hun respectieve waarden.



Gebieden opvullen
Het is mogelijk om alleen een gebied van het rooster op te vullen door eerst op
het meest linkse veld boven te klikken dat u wilt kopiëren en vervolgens met de
muis te slepen om de kolommen en het gebied te selecteren dat u wilt opvullen.

Wanneer u de optie Kolom opvullen in het menu Bewerken selecteert, worden
alle kolommen in het geselecteerde gebied met hun respectieve waarden
opgevuld.



N.B. ‘Kolom opvullen’ overschrijft eventuele bestaande gegevens in de
cellen.
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Andere functies

Kolommen in- en u itschakelen
Wellicht wilt u sommige van de kolommen in het rooster die u nooit wilt bekijken
of bewerken, verbergen. Selecteer de optie Kolommen... in het menu Beeld om
een lijst weer te geven van alle kolommen in het rooster.

Iedere kolom die zichtbaar is, is aangevinkt in een vakje naast de kop van de
kolom. Om een kolom te verbergen, dubbelklikt u op de kop van de kolom of
drukt u op de spatiebalk.

Het vinkje verdwijnt uit het vakje en de kolom verdwijnt uit het rooster. Dubbelklik
opnieuw op de kop van de kolom om de kolom tevoorschijn te halen. Sluit het
venster ‘Toon/Verberg Kolommen’ om terug te keren naar het rooster.

N.B. Door een kolom te verbergen worden de gegevens erin niet gewist.
Het opn ieuw inschakelen van de kolom brengt de gegevens terug op h et
scherm.

Kolommen vasthoud en
U kunt (een) kolom(men) vasthouden (verhinderen dat ze aan de linkerrand van



het rooster verdwijnen). Selecteer een van de cellen in de kolom die u wilt
vasthouden en selecteer Kolom vasthoud en in het menu Beeld.

De geselecteerde kolom en alle kolommen links van de geselecteerde kolom zijn
grijs en zullen niet verdwijnen wanneer u de horizontale schuifbalk gebruikt
onderaan het scherm om door de gegevens te lopen.

N.B. Als een kolom wordt vastgehoud en, kunt u de gegevens in de kolom
niet bewerken.

Records sorteren
Er zijn twee methoden waarmee u de records in het rooster kunt sorteren.

Snel sorteren
Door met de rechtermuisknop in een willekeurige kolom te klikken, verschijnt een
pop-up menu.

Door Snel sorteren in dit pop-up menu te selecteren worden de gegevens in de
geselecteerde kolom gesorteerd. Door de optie Snel sorteren in het menu
Sorteren te selecteren worden de gegevens van de geselecteerde kolom
eveneens gesorteerd.

Geavanceerd sorteren
Voor een ingewikkeldere sorteerfunctie die verschillende kolommen beslaat, kunt
u de optie Geavanceerd... in het menu Sorteren selecteren.



Door te dubbelklikken op de koppen in de lijst met velden aan de linkerkant van
het sorteervenster, beweegt u de velden naar de lijst ‘Nieuwe Sorteervolgorde’
aan de rechterkant  van het sorteervenster.

Wanneer de nieuwe sorteervolgorde u bevalt, klikt u op OK en de records in het
rooster worden gesorteerd. Als u het bestand opslaat, worden de records
opgeslagen in de actuele sorteervolgorde.

N.B. Sorteeropties worden n iet onthoud en en opg eslagen voor ieder .csv
bestand; de records worden eenvoud ig gesorteerd zoals ze worden
opg eslagen.

Grafieken maken
De CSV Viewer heeft een eenvoudige functie voor het maken van grafieken
waarmee kolommen in het rooster als X- en Y-as kunnen worden ingesteld en
een grafiek kan worden gemaakt van de waarden in de geselecteerde
kolommen. Door met de rechtermuisknop in een  kolom te klikken verschijnt er
een pop-up menu.



Selecteer Kolom is Y-as of Kolom is X-as. Herhaal het klikken met de
rechtermuisknop en maak de keuze voor de andere as. Klik vervolgens opnieuw
met de rechtermuisknop en selecteer hetzij Toon Grafiek... of Toon Log (10)
Grafiek... om het grafiekvenster weer te geven. U kunt de grafiek vastleggen en
opslaan als een bitmap afbeelding door met de rechtermuisknop op de grafiek te
klikken wanneer deze op het scherm wordt weergegeven, en een bestandsnaam
in te voeren. U kunt een grafiek maken van een selectie van de gegevens in het
bestand als u niet alle records wilt meenemen. Markeer het verlangde deel van
de gegevens alvorens ‘toon grafiek’ te selecteren in het pop-up menu.
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