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Kabeloverzicht in de productcatalogus INFORM
De productcatalogus in INFORM via onze internetsite www.wabco-auto.com biedt een nieuwe
functie, waarmee u een compleet kabeloverzicht met de gewenste lengten kunt zien. Een tabel
geeft in één oogopslag een overzicht van de kabeltypen, aansluitdata, lengte en informatie.
De ervaring leert, dat aansluitkabels vaker
worden gemodificeerd dan andere componenten in een systeem. Afhankelijk van het
systeem zijn verschillende lengten nodig.
Daarentegen door gebrek aan vraag zijn
andere kabels niet langer beschikbaar.
Door de regelmatig geactualiseerde kabeloverzichten hebt u nu een duidelijk inzicht.
Voor het gebruik hebt u Microsoft Excel op
uw computer nodig. Verder moet u Zipbestanden kunnen uitpakken.
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Zo werkt het:
• Open INFORM en ga via „Index“
naar de productcatalogus, geef daar het woord „Kabel“ in of het gewenste systeem, zoals bijv. „VCS“.
• Klik op selectie en dan op het woord “overzicht”.
• Kies het gewenste kabeloverzicht. „Overview Cable“ toont alle beschikbare kabels en is
daarom ook het grootste bestand.
• Klik op de bestandsnaam voor het downloaden.
• Het Excelbestand zit in een Zip-archief. Als gebruiker van Windows XP of Vista ziet u na
het downloaden de inhoud van het Zip-archief.
• Dubbelklik op het bestand eindigend op „.xls“ in het archief, daarmee wordt het bestand
in Excel geopend.
• Voor zover bij het openen een melding verschijnt: accepteer de macro’s in Excel.

De tabel heeft een aantal Engelse termen. Onder „System“ vindt u de toepassing in welk systeem, onder „Utilization“ de toepassingsplaats en onder „Picture“ een schematische afbeelding.
Wanneer dit niet voldoende is, klik dan op „Partnumber“ in de volgende kolom. Daarmee wordt
de betreffende tekening met alle relevante gegevens geopend.
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De volgende kolommen „Remark“, „Terminal“ en „#Pin/wire“ geven aansluitdetails, aansluitplaatsen in de betreffende elektronica en het aantal Pins of draden.
Elke kolom kan met de Excel-functies worden doorzocht, gesorteerd of gefilterd.
Wanneer u de juiste kabel hebt gevonden, dan kan met de knop „available lenght“ een macro
worden gestart, waarmee u de beschikbare kabellengten ziet.
WABCO behoudt zicht alle auteursrechten voor, speciaal voor de Excel Macro, de oproepbare
gegevens en tekeningen.
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Uitsluiting van aansprakelijkheid. De Excel macro is zo opgesteld, dat alleen data binnen
het door WABCO geleverde Excel bestand worden veranderd. De macro is naar beste eer
en geweten ontwikkeld en getest. Voor eventuele onverwachte effecten op uw computer
stelt WABCO zich niet aansprakelijk.
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