
Megger PowerSuite software korte intro

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 18001



Inloggen

• Open de sofware.
• Voer bij gebruikersnaam supervisor in. Een wachtwoord is niet nodig.
• Druk nu op “Beginnen”.



Downloaden

Om de data over te zetten naar PSP heeft u de back up nodig 
vanuit de PAT410 of PAT450.



Downloaden

• Plaats de USB stick in een beschikbare USB-poort.
• Druk op de wizard knop om de gegevens te downloaden.



Downloaden

• Selecteer de juiste meter, 
en druk op volgende.

• Druk op connect.



Downloaden

• Selecteer de juiste drive 
en juiste DB file.

• Dop “OK”.

• Selecteer de klant/locatie en/of 
keuringsdatum bereik. En druk 
op “download”.



Downloaden

• Als er nog een bestand 
gedownload moet worden 
druk dan op vorige, zo 
niet druk op volgende.

• Als de klant nog niet bestaat 
druk dan op “ja”. Als de klant al 
wel bestaat druk dan op “nee”.
(door naar dia 9)



Klant toevoegen

• Selecteer het bestand waar 
de klantgegevens vanuit 
overgenomen worden en 
druk op volgende.

• Selecteer vervolgens de klant.
• Druk dan weer op volgende als 

de klant is aangemaakt.



Gegevens overzetten

• Selecteer het bestand 
waar de testgegevens 
van overgenomen 
moeten worden en druk 
op “volgende”.

• Druk op “voltooid” als alle 
gegevens overgezet zijn of op 
“vorige” als er nog meer 
overgezet moet worden.



Gegevens overzetten

• Druk op het groene pijltje als de toewijzing klopt. 



Certificaten maken

• Kijk eerst of alle gegevens kloppen voor u een certificaat maakt. 

• Selecteer de locatie waar u een certificaat van wil maken.

Bedrijf
Klant
Locatie



Certificaten maken

• Selecteer “inventaris” als u van alles een certificaat wil maken.

• U kunt ook een selectie maken van een aantal inventarissen. 



Certificaten

Druk op tabblad certificaat manager:

• Kies voor het eerste tabblad.
• Dubbel klik “testen van applicatie”.
• Selecteer het juiste certificaat sjabloon.

• Dubbelklik op “selecteer gegevens”.

“Apparaat” is een lijst
“Een pagina” is 1 inventaris per pagina.



Certificaten

• Vink het “Laatste resultaat” aan of “Datum bereik”. Met de optie “Datum bereik” 
worden inventarissen geprint die binnen een bepaald tijdvak zijn gekeurd.

• Druk op “verder gaan”. 



Certificaten

• Druk nu op printen voor het uitprinten van de certificaten.



Uploaden

• Selecteer de locatie die geüpload 
moeten worden en sleep deze naar 
“Megger PAT400 MK1”.

• Er kunnen totaal 50 locaties of 
10.000 inventarissen in een 
uploadbestand worden gezet. 

• De upload kan enkele minuten duren 
(afhankelijk van de snelheid van PC 
of laptop).



Uploaden

• In het volgende venster hoeft u niets te 
selecteren (alleen bij uitzondering) en druk 
op “verder gaan”.

• Nu verschijnt een mededeling, druk op “ok”.



Uploaden

• Selecteer PAT400 en druk op het rode pijltje.

• Selecteer “nieuwe upload”. Als het bestand goed is overgekomen tijdens de 
overdracht kan dit bestand verwijderd worden.



Uploaden

• Druk op de knop “Upload”.

• Geef het DB bestand een naam 
en druk op “openen”. 

• LET OP! Niet meer dan 8 karakters en 
geen leestekens gebruiken.



Uploaden

• Wacht tot het uploaden klaar is, open de volgende locatie en kopieer het DB bestand 
naar een usb stick. 
- C:\Users\Public\Documents\Megger\Limited\Megger\Download 
Manager\Drivers\MEGGER PAT400 MKI\Data

of
- Bibliotheken\Documenten\Openbare documenten\Megger Limited\
Megger Download Manager\Drivers\MEGGER PAT400MKI\Data,

• Opmerking:
Het is helaas niet mogelijk om direct een database bestand vanuit 
powersuite/DLM op een USB te zetten.



Uploaden

• Plaats de USB stick in 1 van de type A USB poorten.
• Volg de instructies zoals hieronder of op de PAT400 beschreven.

• LET OP! Tijdens de upload wordt bestaande data overschreven in de PAT410.
• Na de upload kunt onder uw eigen gebruikersnaam inloggen.
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