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Algemene aanwijzingen 
 

  WAARSCHUWING 

 

Lees de gebruikshandleiding! 
De gebruikshandleiding biedt u een inleiding in veilige omgang met het product. 
• Lees en volg de gebruikshandleidingen van alle systeemcomponenten, vooral de 

veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen! 
• Volg de voorschriften van ongevallenpreventie en de landelijke voorschriften! 
• Bewaar de gebruikshandleiding op de gebruikslocatie van het apparaat. 
• De veiligheids- en waarschuwingspictogrammen op het apparaat verwijzen naar mogelijke 

gevaren.  
Ze moeten altijd herkenbaar en leesbaar zijn. 

• Het apparaat is gefabriceerd overeenkomstig de huidige stand van de techniek en normen, 
en mag uitsluitend door vakkundig personeel worden gebruikt, onderhouden en 
gerepareerd. 

• Technische wijzigingen door verdere ontwikkeling van de apparaattechniek kunnen 
verschillend lasgedrag veroorzaken. 

 
 

 Neem bij vragen over de installatie, inbedrijfstelling, het gebruik, de werkomstandigheden op de 
inzetlocatie en het gebruiksdoeleinde contact op met uw dealer of met onze klantenservice via 
het nummer +49 2680 181-0. 
Een lijst met bevoegde dealers vindt u op www.ewm-group.com. 

 

De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze installatie beperkt zich uitsluitend tot de werking 
van de installatie. Elke andere vorm van aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. Door de 
inbedrijfstelling erkent de gebruiker deze uitsluiting van aansprakelijkheid. 
De fabrikant kan immers niet controleren of men zich aan deze handleiding houdt of aan de 
bepalingen en methodes die tijdens de installatie, het gebruik, de toepassing en het onderhoud 
van de installatie gelden. 
Niet-vakkundige uitvoering van de installatie kan voor defecten zorgen en zo ook personen in 
gevaar brengen. Zodoende zijn wij geenszins aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die 
ontstaan door of op enigerlei wijze te maken hebben met een verkeerde installatie, 
onoordeelkundig gebruik, verkeerde toepassing of slecht onderhoud. 
De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt. Wijzigingen, 
schrijffouten en fouten voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Het auteursrecht op dit document berust bij de fabrikant. 
Reproducties, ook onder de vorm van uittreksels, zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming. 
De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt, wijzigingen, schrijffouten 
en fouten voorbehouden. 
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2 Voor uw veiligheid 
 

2.1 Richtlijnen voor het gebruik van deze bedieningshandleiding 
 

  GEVAAR 
 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden om een 

gerede kans op zwaar letsel of dood door ongeval van personen uit te sluiten. 
• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “GEVAAR” met een algemeen 

waarschuwingsymbool.  
• Bovendien wordt het gevaar verduidelijkt met een pictogram in de zijrand. 

 

  WAARSCHUWING 
 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden om de kans 

op zwaar letsel of dood door ongeval van personen uit te sluiten. 
• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “WAARSCHUWING” met een 

algemeen waarschuwingsymbool.  
• Bovendien wordt het gevaar verduidelijkt met een pictogram in de zijrand. 

 

  VOORZICHTIG 
 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden, om een 

mogelijke, lichte verwonding van personen uit te sluiten. 
• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “VOORZICHTIG” met een 

algemeen waarschuwingsymbool.  
• Het gevaar wordt met een pictogram aan de zijrand verduidelijkt. 

 
 

 Technische bijzonderheden waarmee de gebruiker rekening moet houden. 
 

Handelingsinstructies en optellingen die u stap voor stap aangeven wat in bepaalde situaties moet 
worden gedaan, herkent u aan de opsommingspunt, bijv.: 
• Bus van de lasstroomleiding in het juiste tegendeel steken en vergrendelen. 
Gebeurtenissen die op verzochte handelingen volgen herkent u aan het koppelteken met beschrijving van 
de gebeurtenis, bijv.: 
‒   De software wordt geïnstalleerd. 
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2.2 Onderdeel van de complete documentatie 
 

 Deze gebruikshandleiding is een onderdeel van de complete documentatie en is uitsluitend 
geldig in combinatie met de complete documentatie! Lees en volg de gebruikshandleidingen van 
alle systeemcomponenten, vooral de veiligheidsaanwijzingen! 

 

De afbeelding toont het algemeen voorbeeld van een lassysteem. 

 
Afbeelding 2-1 

 

Pos. Documentatie 
A.1 Draadtoevoerapparaat 
A.2 Ombouwhandleiding opties 
A.3 Stroombron 
A.4 Koelapparaat, spanningstransformator, gereedschapskist enz. 
A.5 Transportwagen 
A.6 Lastoorts 
A.7 Afstandsbediening 
A.8 Besturing 
A Complete documentatie 
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3 Aanvullende aanwijzingen 
3.1 Informatie over de handleiding 

Deze handleiding maakt een veilig en efficiënt gebruik mogelijk van de software WPQ Manager (hierna 
software). De handleiding is een bestanddeel van de software en moet op een permanent toegankelijke 
plek worden bewaard. 
De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt. Wijzigingen, 
schrijffouten en fouten onder voorbehoud. 

3.2 Aanvullend geldende documenten 
• Gebruikshandleidingen van verbonden lasapparaten 
• Documenten van de optionele uitbreidingen van deze software 

3.3 Documentatie-update 
Op de onderstaande internetpagina vindt u de actuele versie van het softwarehandboek: 
Downloadadres: www.ewm-group.com 

3.4 Garantiebepalingen 
Onze actuele algemene voorwaarden kunt u downloaden op www.ewm-group.com. 

3.5 Klantenservice 
Ons serviceteam geeft u meer productinformatie op verzoek. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Duitsland 
Telefoon: +49 2680 181-0 
Ma t/m vr  7:30-17:00 
Fax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

3.6 Technische ondersteuning 
Onze medewerkers van de afdeling Technische ondersteuning staan tot uw beschikking voor vragen 
en/of problemen met betrekking tot onze producten. 
E-mail: xnet-support@ewm-group.com 

 

 In hoofdstuk  worden foutmeldingen, beschrijvingen en oorzaken beschreven. Hier vindt u ook 
aanwijzingen om eventuele storingen te verhelpen. 
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4 Gebruikshandboek 
4.1 Gebruikersrollen 

Het rechtenbeheer van de software is gebaseerd op rollen. Afhankelijk van de gebruikersrol hebben 
gebruikers verschillende toegangs- en beheersrechten. In de basisinstallatie bevat de software de 
gebruikersrollen "Administrator", "Gebruiker" en "Gast". Deze rollen kunnen als basis voor eigen 
gebruikersrollen worden gebruikt. 

4.1.1 Gebruikersrol maken 
• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Gebruiker]. 
• Klik op [Gebruikersrol]. 
• Selecteer in de keuzelijst "Gebruikersrol" de gebruikersrol die als sjabloon voor de nieuwe 

gebruikersrol moet worden gebruikt. 
• Klik op [Toevoegen]. 
• Voer in het invoerscherm "Rechten" in het veld "Gebruikersrol" een benaming voor de nieuwe 

gebruikersrol in. 
• Door de selectievakjes van de machtigingen in of uit te schakelen kunt u individuele vensters 

toewijzen of ontzeggen. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

4.1.2 Gebruikersrol bewerken 
• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Gebruiker]. 
• Klik op [Gebruikersrol]. 
• Selecteer in de keuzelijst "Gebruikersrol" de gebruikersrol die moet worden bewerkt. 
• Door de selectievakjes van de machtigingen in of uit te schakelen kunt u individuele vensters 

toewijzen of ontzeggen. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

4.1.3 Gebruikersrol verwijderen 
• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Gebruiker]. 
• Klik op [Gebruikersrol]. 
• Selecteer in de keuzelijst "Gebruikersrol" de gebruikersrol die moet worden verwijderd. 
• Klik op [Verwijderen]. 

4.2 Gebruiker 
4.2.1 Gebruiker maken 

• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Gebruiker]. 
• Klik op [Toevoegen]. 
• Voer in het invoerscherm "Gebruiker toevoegen" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
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4.2.2 Gebruiker bewerken 
• Klik in gebruikersbeheer op de te bewerken gebruiker. 
• Klik op [Bewerken]. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

4.3 Lasser en lasserskwalificaties 
In dit hoofdstuk wordt het beheer van lassers en lasserskwalificaties beschreven. 

4.3.1 Lasser 
• Klik in de startpagina op [Lasser]. 

4.3.2 Dataset maken 
• Klik op [Lasser toevoegen]. 
• Voer de relevante gegevens in. 

 

 De velden "Naam" en "Voornaam" zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld.  
De waarde van het veld "Personeelsnummer" is een systeemgebonden uniek nummer en kan 
slechts eenmalig worden toegewezen. 
De waarde van het veld "Systeemrol" kan vrij worden toegewezen. Een klik in het veld opent een 
keuzelijst met bestaande waarden. De registratie van een nieuwe waarde moet u in het veld 
"Systeemrol" invoeren. De nieuwe waarde wordt automatisch aan de lijst toegevoegd. 

 

• Stel de toegang tot Xnet in (optioneel). 
• Schakel selectievakje "Xnet gebruikersgegevens" in. 
• Voer de aanmeldingsgegevens in. 

 

4.3.3 Dataset bewerken 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op [Lasser bewerken]. 
• Voer de relevante gegevens in. 

 

 De velden "Naam" en "Voornaam" zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld.  
De waarde van het veld "Personeelsnummer" is een systeemgebonden uniek nummer en kan 
slechts eenmalig worden toegewezen. 
De waarde van het veld "Systeemrol" kan vrij worden toegewezen. Een klik in het veld opent een 
keuzelijst met bestaande waarden. De registratie van een nieuwe waarde moet u in het veld 
"Systeemrol" invoeren. De nieuwe waarde wordt automatisch aan de lijst toegevoegd. 

 

• Stel de toegang tot Xnet in (optioneel). 
• Schakel selectievakje "Xnet gebruikersgegevens" in. 
• Voer de aanmeldingsgegevens in. 

 

4.3.4 Dataset verwijderen 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op [Lasser verwijderen]. 
• Klik op [Ja] om de handeling uit te voeren of op [Nee] om de handeling te annuleren. 

 

4.4 Lasserskwalificaties 
• Klik in de startpagina op [Lasser]. 

4.4.1 Dataset maken 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op [Lasserskwalificatie toevoegen]. 
• Voer in het invoerscherm "Geldigheid" de geldigheidsdatum in van het voorliggende certificaat van de 

lasser. 
 

 Om een van NEN-EN-ISO 9606-1:2013 afwijkende kwalificatie in te voeren moet het selectievakje 
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"Speciale kwalificatie" worden ingeschakeld en het certificeringsnummer handmatig worden 
ingevoerd. 

 

• Voer in het invoerscherm "Keuringsnummer" de gegevens in van het voorliggende certificaat van de 
lasser. 

 

 De waarden in de keuzelijst van het invoerscherm "Keuringsnummer" komen overeen met de 
bepalingen van NEN-EN-ISO 9606-1:2013. 

 

• Voeg document toe (optioneel). 
• Klik op [Document uploaden]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te 

annuleren. 
• Klik op [Lasserskwalificatie opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te 

annuleren. 
 

4.4.2 Dataset bewerken 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op de te bewerken lasserskwalificatie. 
• Klik op [Lasserskwalificatie weergeven]. 
• Voer in het invoerscherm "Geldigheid" de geldigheidsdatum in van het voorliggende certificaat van de 

lasser. 
 

 Om een van NEN-EN-ISO 9606-1:2013 afwijkende kwalificatie in te voeren moet het selectievakje 
"Speciale kwalificatie" worden ingeschakeld en het certificeringsnummer handmatig worden 
ingevoerd. 

 

• Voer in het invoerscherm "Keuringsnummer" de gegevens in van het voorliggende certificaat van de 
lasser. 

 

 De waarden in de keuzelijst van het invoerscherm "Keuringsnummer" komen overeen met de 
bepalingen van NEN-EN-ISO 9606-1:2013. 

 

• Voeg document toe (optioneel). 
• Klik op [Document uploaden]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te 

annuleren. 
• Klik op [Lasserskwalificatie opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te 

annuleren. 
 

4.4.3 Dataset verwijderen 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op de te bewerken lasserskwalificatie. 
• Klik op [Lasserskwalificatie weergeven]. 
• Klik op [Lasserskwalificatie verwijderen]. 

 

 De dataset wordt zonder verdere bevestiging verwijderd. 
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4.5 WPS/WPQR 
In dit hoofdstuk worden de opstelling en het beheer van gecertificeerde lasvoorschriften (WPS) en de 
certificatierapporten van het lasproces (WPQR) beschreven. 

4.6 Begripsverklaring 
pWPS (Engels: preliminary Welding Procedure Specification) 
De pWPS is een voorlopig lasvoorschrift. De gegevens van het voorlopige lasvoorschrift moeten echter 
nog door een gecertificeerde keuringsinstantie worden gecertificeerd. 
WPQR (Engels: Welding Procedure Qualification Record) 
De WPQR is het kwalificatierapport van een lasproces. Aan de hand van de gegevens in de pWPS wordt 
een bouwdeel gelast en door een gecertificeerde keuringsinstantie gekeurd. Is de keuring positief, dan 
stelt de gecertificeerde keuringsinstantie een WPQR op. 
WPS (Engels: Welding Procedure Specification) 
De WPS is een gecertificeerde lasvoorschrift. Dit lasvoorschrift bevat de gegevens van de pWPS en het 
nummer van de WPQR. 

 

4.7 pWPS 
• Klik in de startpagina op [WPQ Manager]. 

4.7.1 Dataset maken 
• Klik op [WPS opstellen]. 
• Voer in het linkerdeel van de titel van het invoerscherm de bedrijfsgegevens van de opsteller van de 

pWPS in de velden "Fabrikant", "Straat" en "Plaats" in. 
 

 Wanneer WPQ Manager als module van Xnet-Software is gelicentieerd worden de velden 
"Fabrikant", "Straat" en "Plaats" automatisch ingevuld volgens de systeeminstellingen. 
 

 

• In het linkerdeel van de titel van het invoerscherm kunnen optioneel de velden "Keurder of 
keuringsinstantie", "Klant", "Opdrachtnr.", "Tekeningsnr." en "Onderdeelnr." worden ingevoerd. 

• Voer in het rechterdeel van de titel van het invoerscherm de specificaties voor de lasnaad in. 
4.7.1.1 De lasnaadvoorbereiding visualiseren via de geïmporteerde tekening 

Voor een visualisatie van lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde kunnen in het programma tekeningen van 
een extern systeem worden geïmporteerd of nieuwe tekeningen in het programma worden opgesteld. 

• Klik op [Tekening bewerken] . 
• Klik in het invoerscherm "Tekening bewerken" op [Lasnaadvoorbereiding] . 

• Klik in het invoerscherm "Tekening bewerken" op [Tekening laden] . 
• Schakel in het dialoogvenster "Tekening uploaden" het selectievakje "Lasnaadvoorbereiding" in. 
• Klik op [Bestand selecteren]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

 

 De inrichting van de tekening kan met de toets  of  worden aangepast. 
 

• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
4.7.1.2 De lasnaadvoorbereiding visualiseren via de gegenereerde tekening 

Voor een visualisatie van lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde kunnen in het programma tekeningen van 
een extern systeem worden geïmporteerd of nieuwe tekeningen in het programma worden opgesteld. 

• Klik op [Tekening bewerken] . 
• Klik in het invoerscherm "Tekening bewerken" op [Lasnaadvoorbereiding] . 
• Voer in het invoerscherm "Parameters" de desbetreffende waarde in. 

 

 Door het selectievakje "Symmetrisch" in te schakelen worden de parameters van werkstuk 1 
automatisch overgenomen voor werkstuk 2. 
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• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
4.7.1.3 De lasvolgorde visualiseren via de geïmporteerde tekening 

Voor een visualisatie van lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde kunnen in het programma tekeningen van 
een extern systeem worden geïmporteerd of nieuwe tekeningen in het programma worden opgesteld. 

• Klik op [Tekening bewerken] . 

• Klik in het invoerscherm "Tekening bewerken" op [Tekening laden] . 
• Schakel in het dialoogvenster "Tekening uploaden" het selectievakje "Lasvolgorde" in. 
• Klik op [Bestand selecteren]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
• Klik met de linkermuisknop in de tekening om het aanvangspunt van de lasrups te plaatsen. 
• Verplaats de cursor naar het gewenste eindpunt en bevestig de wijziging met een klik op de 

linkermuisknop. 
• Beweeg de cursor om de richting en grootte van de lasrups aan te passen en bevestig de wijziging 

met een klik op de linkermuisknop. 
 

 Om een lasrups te verwijderen, klikt u met de linkermuisknop op de lasrups en vervolgens op . 
 
 

 Om de weergegeven lasvolgorde te wijzigen klikt u met de linkermuisknop op de lasrups en 
vervolgens op  of . 

 

4.7.1.4 De lasvolgorde visualiseren via de gegenereerde tekening 
Voor een visualisatie van lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde kunnen in het programma tekeningen van 
een extern systeem worden geïmporteerd of nieuwe tekeningen in het programma worden opgesteld. 

• Klik op [Rupsen toevoegen] . 
• Voer in het invoerscherm "Automatische rupsen" de desbetreffende parameters in. 

• Klik op [Rupsen toevoegen] . 
• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

 

 Om een lasrups te verwijderen, klikt u met de linkermuisknop op de lasrups en vervolgens op . 
 
 

 Om de weergegeven lasvolgorde te wijzigen klikt u met de linkermuisknop op de lasrups en 
vervolgens op  of . 

 

• Voer in het invoerscherm "Eigenschappen voor het lassen" de desbetreffende parameters per lasrusp 
in. 

 

 Door op  te klikken worden invoerregels van niet-geactiveerde lasrupsen geactiveerd. 
 

• Voer in het invoerscherm "Lastoevoegmateriaal" de desbetreffende parameters per lasrusp in. 
 

 Door op  te klikken worden invoerregels van niet-geactiveerde lasrupsen geactiveerd. 
 

• Voer in het invoerscherm "Beschermgas" de desbetreffende parameters per lasrups in. 
 

 Door op  te klikken worden invoerregels van niet-geactiveerde lasrupsen geactiveerd. 
 

• Voer in het invoerscherm "Overige parameters" de desbetreffende parameters in. 
 

 Door het selectievakje "Wolfraamelektrode" in te schakelen wordt het invoerscherm aangevuld 
met velden voor de specificatie van de wolfraamelektrode. 

 
 

 Door het selectievakje "Warmtebehandeling" in te schakelen wordt het invoerscherm aangevuld 
met velden voor de specificatie van de warmtebehandeling. 
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• Voeg document toe (optioneel). 
• Klik op [Document uploaden]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te 

annuleren. 
• Klik op [Opslaan] om de ingevoerde gegevens voor latere verdere bewerking op te slaan of op [Terug] 

om de ingevoerde gegevens te negeren. 
• Klik op [Blokkeren] om de invoer van pWPS te beëindigen. 

4.7.2 Dataset bewerken 
• Klik in WPQ Manager op de te bewerken pWPS. 
• Klik op [WPS weergeven]. 
• Pas in overeenstemming met hoofdstuk "pWPS opstellen" de parameters aan. 

4.7.3 pWPS dupliceren 
• Klik in WPQ Manager op de te dupliceren pWPS. 
• Klik op [Dupliceren]. 

- De gekopieerde pWPS wordt in WPQ Manager aangemaakt. Herkenbaar aan de gele 
achtergrond en het achtervoegsel "Copy" aan het pWPS-nummer. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Dataset maken 
 

 De pWPS die als basis voor de WPQR wordt gebruikt moet voor het invoeren van de WPQR 
worden geblokkeerd. 

 

• Klik op [WPQR opstellen]. 
• Voer in het invoerscherm "Lasmethodetest" in het veld "WPQR-nr." het certificaatnummer van de 

gecertificeerde lasmethodetest in. 
• Voer optioneel in het veld "Rev" een revisienummer van de gecertificeerde lasmethodetest in. 
• Voer in het linkerdeel van de titel van het invoerscherm de bedrijfsgegevens van de opsteller van de 

pWPS in de velden "Fabrikant", "Straat" en "Plaats" in. 
 

 Wanneer WPQ Manager als module van Xnet-Software is gelicentieerd worden de velden 
"Fabrikant", "Straat" en "Plaats" automatisch ingevuld volgens de systeeminstellingen. 
 

 

• Klik in het veld pWPS op . 
• Selecteer in het invoerscherm "Lasvoorschrift selecteren" de basis-pWPS. 
• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

- De in de pWPS opgeslagen gegevens worden als basis in de relevante WPQR-velden 
overgenomen. 

• Voer de overige parameters in aan de hand van de gecertificeerde lasmethodetest. 
• Voeg document toe (optioneel). 

• Klik op [Document uploaden]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te 

annuleren. 
• Klik op [WQR blokkeren] om de invoer van WPQR te beëindigen. 
• Klik op [Opslaan] om de ingevoerde gegevens voor latere verdere bewerking op te slaan of op [Terug] 

om de ingevoerde gegevens te negeren. 
 

4.8.2 pWPS dupliceren 
• Klik in WPQ Manager op de te dupliceren pWPS. 
• Klik op [Dupliceren]. 

- De gekopieerde pWPS wordt in WPQ Manager aangemaakt. Herkenbaar aan de gele 
achtergrond en het achtervoegsel "Copy" aan het pWPS-nummer. 
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• Klik in WPQ Manager op de gekopieerde pWPS. 
• Klik op [WPS weergeven]. 

• Klik in het invoerscherm "Eigenschappen voor het lassen" in de kolom "WPQR-nr." op . 
• Selecteer in het invoerscherm "WPQR selecteren" het toe te wijzen WPQR-nr. 
• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 
• Klik in het dialoogvenster "WPQR blokkeren" op [Ja] om de toegewezen WPQR te blokkeren of op 

[Nee] om de toegewezen WPQR voor verdere bewerking open te houden. 
 
 

4.9 Systeeminstellingen 
4.9.1 Bedrijfsgegevens invoeren 

• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Bedrijfsgegevens]. 
• Voer in het invoerscherm "Bedrijfsgegevens" de desbetreffende waarde in. 

 

 De optimale grootte van het logo heeft een hoogte van 80 pixels. Grotere afbeeldingen worden 
automatisch geschaald tot een hoogte van 80 pixels. De afbeeldingsbreedte wordt daarbij 
automatisch aangepast. 
De afbeeldingsindelingen *.jpg, *.png en *.svg worden ondersteund. 

 

• Klik op [Bestand selecteren]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 

 

4.10 Afdrukinstellingen 
Hier worden logo, vensterhoogte, aantal rijen en paginabreedte voor alle afdrukken in de software 
ingesteld. 

 

 De selectie van de printer voor het afdrukken wordt in het systeemdialoogvenster van het 
besturingssysteem uitgevoerd. 

 

• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Printerinstelling]. 
• Voer in het invoerscherm "Printerinstelling" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 
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