ConSensor Nieuwsbrief: Software Updates; juni 2011

Geachte gebruiker van de ConSensor,
Recentelijk zijn op de website www.consensor.eu enkele kleine foutjes
verholpen en verbeteringen doorgevoerd. Hieronder een overzicht van
de belangrijkste wijzigingen voor de gebruikers.

Laboratorium
1.
a.

Bij een betonmix kan een laboratorium een document toevoegen met gegevens
over het beton, voor eigen referentie / gebruik.
Het was niet voor iedereen duidelijk dat dit document alleen zichtbaar is voor
het Lab, dus niet voor de gebruiker van de ijklijn. Deze informatie is toegevoegd.

b.
niet).

Een toegevoegd bestand kan nu ook weer worden verwijderd (dat lukte eerder

2.

Het menu voor het ter beschikking stellen van een ijklijn aan een aannemer is
verbeterd:
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

Bij de grafieken op basis van Gewogen rijpheid en op basis van Geleidbaarheid
werden verschillende kleuren gebruikt voor dezelfde gegevens. Dit is nu gelijk
getrokken.
Bij een betonmix kunnen behalve C-waarde ook de sterkteklasse en de watercementfactor worden ingevoerd. Bij het downloaden van een rapport worden
deze gegevens voortaan ook opgenomen in het rapport.
In de tabel van de meetgegevens bij LAB, en in de download ontbrak een kolom
met gewogen rijpheid, die is nu toegevoegd.
Gearchiveerde proeven kunnen ook weer teruggehaald worden uit het archief.
Tijdens een lopende meting kunnen drukproef gegevens door het LAB worden
toegevoegd, waarbij de ijklijn na elke drukproef wordt herberekend en ook
automatisch voor de aannemer wordt bijgewerkt. Dit maakt met mogelijk een
ijklijn te maken parallel aan (maar wel enigszins vooruitlopend op) het meten
van de sterkte op de bouwplaats / of in de productie.
Er is in het hoofdmenu een tabje toegevoegd 'info'. Hier zullen de handleidingen
komen te staan om te downloaden. (De handleiding zelf wordt nog aan gewerkt.)

Aannemer
1.

2.



3.

Bij de grafieken op basis van Gewogen rijpheid en op basis van Geleidbaarheid
werden verschillende kleuren gebruikt voor dezelfde gegevens. Dit is nu gelijk
getrokken.
De mogelijkheden voor het instellen van SMS-alerts zijn vergroot: je kan nu een
SMS waarschuwing instellen en ontvangen voor:
Sterkte (… N/mm2) bereikt
Batterij capaciteit < 30%
Gedurende … uur geen verbinding databox met website
Tijdens een lopende meting kunnen drukproef gegevens door het LAB worden
toegevoegd, waarbij de ijklijn na elke drukproef wordt herberekend en ook
automatisch voor de aannemer wordt bijgewerkt. Dit maakt met mogelijk een
ijklijn te maken parallel aan (maar wel enigszins vooruitlopend op) het meten
van de sterkte op de bouwplaats / of in de productie.

TIP
Van de website kan je Excel of XML bestanden downloaden met de gegevens van een
meting. Omdat er verschillende versies van Excel zijn en instellingen per computer
kunnen verschillen, zijn er soms problemen met het werken met deze bestanden. Als je
de notatie van een getal wil veranderen komt er bijvoorbeeld een foutmelding: "Stijl
komma niet gevonden". De oplossing hiervoor is de volgende:
1.
Open een nieuw (leeg) spreadsheet.
2.
Download het gegevensbestand van de consensor.eu website en open het.
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3.
4.
5.

6.

Ga met de cursor in een willekeurige cel staan en toets: [Ctrl] + [A] (waarmee
alle gegevens worden geselecteerd), en toets vervolgens [Ctrl] + [C] (kopiëren)
Ga naar het blanco spreadsheet en ga met de cursor in cel A1 staan en toets
[Ctrl] + [V] (plakken).
Indien gewenst: vervang met de zoek-vervang functie [Ctrl] + [F] de decimale
punt door een decimale komma (dus 23.2 wordt dan 23,2). In de kolom
gewogen rijpheid kan je het beste de punt (voor duizendtallen) verwijderen.
Bewaar dit spreadsheet. Hiermee kan je gewoon werken zoals je wilt, er komen
geen foutmeldingen. (Het originele bestand kan je verwijderen.)
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