
                                              FAQ 

 

 

INSTELLEN ASCII EXPORT 
Het is mogelijk om testresultaten weg te schrijven naar een ASCII bestand, dat is een .txt bestand met de 
testdata. Dit is handig voor het importeren van de testdata in bijvoorbeeld uw eigen database, 
spreadsheetprogramma of andere software met testresultaten.  

U kunt deze functie inschakelen op de volgende manier: 

- Ga in het menu naar ‘instellingen’ en ‘Ascii Instellingen’.  
- Zet een vinkje bij ‘Activeer Autom. Opslaan’

 
 

Er zijn meerdere opties: 
- Individuele Resultaten: de individuele resultaten (en berekeningen) worden opgeslagen 

(één regel per test / sample) 
- Gemiddelde Waarden: de gemiddelde waarde van een testserie worden opgeslagen 

(één regel per testserie / batch) 
- Mediaan Waarden: de middelste waarde van een testserie worden opgeslagen 

(één regel per testserie / batch) 
- Map: de map waar het bestand of de bestanden opgeslagen worden 
- Bestandsnaam: de opties hoe het bestand wordt genoemd 
- Toevoegen aan bestand: de waarden worden toegevoegd aan een bestaand bestand  
- Overschrijf bestand: er wordt een nieuw bestand gemaakt bij iedere testserie. 
- Kolom namen: voegt de kolomnamen toe als eerste regel in het bestand. 
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Het ASCII bestand wordt geschreven op het moment dat de testserie gesloten wordt. 

Via het menu – systeem – Opties – tabblad ‘Exporteer / ASCII’ kunt u aanpassen hoe het ASCII bestand eruit 
komt te zien. 

 

Hier kunt u instellen wat als scheidingsteken gebruikt wordt tussen de waarden. Een komma wordt veel 
gebruikt, men spreekt dan ook wel over een ‘Comma Seperated Value’ of CSV bestand.  

Ook kunt u hier instellen of de waarden tussen aanhalingstekens (Quotation), een apostrof of twee spaties 
geplaatst moet worden. Aanhalingstekens worden vaak gebruikt, om verwarring met tekens in de waarden en 
scheidingstekens te voorkomen bij het importeren van het bestand.  

Voorbeeld CSV bestand: 
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De regio instellingen in Windows van uw computer bepalen wat het decimaal scheidingsteken is en wat als 
scheidingsteken wordt gebruik voor duizendtallen. Dit is aan te passen, maar dat geld dan ook voor de andere 
programma’s die u gebruikt op de computer. 

- Klik naast de startknop op ‘zoeken’, zoek en open ‘Regio-instellingen’.  
- Klik op ‘extra instellingen voor datum, tijd en regio’.  
- Klik op ‘de notatie voor datum, tijd of getallen wijzigen’ 
- Klik op ‘meer instellingen’ 

 

Hier kunt u het decimaal teken en het cijfergroeperingssymbool aanpassen. 

 

Disclaimer: 
Naar gelang de versie van de winTest software kunnen de instructies en afbeeldingen wat afwijken. De gebruiker 
blijft eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik van de machine. 
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