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1 INLEIDING
Wanneer een fout wordt gemeld, maakt VIDA logbestanden aan die in het proces
zullen worden gebruikt. Logbestanden zijn nodig om de oorzaak van een
probleem te achterhalen. Daarom wordt een rapport zonder logbestanden moge‐
lijk teruggestuurd, waardoor het langer kan duren voordat een oplossing wordt
gevonden.
Dit document bevat informatie over de logbestanden die door VIDA worden
aangemaakt. Gedetailleerde instructies over het versturen van logbestanden bij
het aanmaken van een foutrapport zijn te vinden in VIDA Help, dat in de VIDA-
applicatie beschikbaar is.
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2 STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES VOOR HET AANMAKEN
VAN EEN FOUTRAPPORT
De foutmeldingsfunctie in VIDA is toegankelijk door rechtsboven in VIDA op het
pictogram  en op Fout Rapporteren te klikken.

Fig. 1 Rapport aanmaken

Gebruikers met een TIE-gebruikers-ID die bevoegd zijn TIE-rapporten aan te
maken, hebben de keuze uit twee opties:

● Aanmaken van een TIE-rapport.

● Versturen van een e-mail aan een persoon die het rapport kan afhandelen.

Gebruikers zonder TIE-gebruikers-ID kunnen in dit geval alleen een e-mail
versturen.

Let op

Bij voorkeur wordt een TIE-rapport in VIDA aangemaakt.

Afhankelijk van het gekozen TIE-AandachtsgebiedSubaandachtsgebied, zal VIDA
de vereiste logbestanden automatisch aan het TIE-rapport toevoegen.
Door het rapport aan te maken op de plaats in VIDA waar u de fout bent tegenge‐
komen, voegt VIDA automatisch de vereiste logbestanden bij evenals informatie
over de gebruikersnaam, het autoprofiel en informatie over waar de gebruiker mee
bezig was toen het rapport werd gemaakt.
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3 WELKE LOGBESTANDEN ZIJN NODIG?
Als er om een of andere reden geen TIE-rapport in VIDA kan worden aangemaakt,
is in onderstaande tabellen te zien welke logbestanden handmatig aan een TIE-
rapport of aan een e-mail moeten worden toegevoegd.
Locatie van de logbestanden:

Naam Locatie

VIDAtrace.log of [VIDA gebrui-
kersnaam]_VIDATrace.log

C:\Users\[WindowsGebruikers-
naam]\VIDA\PROD\LogFiles
\Trace\

[VIDA gebruikersnaam]_[VIN
van verbonden auto].log

C:\Users\[WindowsGebruikers-
naam]\VIDA\PROD\LogFiles
\Diagnostics\

VIDA_PrerequisitesInstalla-
tion.log

C:\Users\Public

CA3JLUFS.log of vergelijkbaar C:\Users\[WindowsGebruikers-
naam]\AppData\Local\Micro-
soft\Windows\Temporary
Internet Files\Content.IE5\
[Willekeurige mapnaam]\
Het logbestand is eveneens toeganke‐
lijk vanuit onderstaande foutmelding,
door op Gegevens... te klikken.

[VIDA gebruikersnaam]_[Naam
van J2534-apparaat]_[VIN van
verbonden auto].log

C:\Users\[WindowsGebruikers-
naam]\VIDA\PROD\LogFiles
\Diagnostics\

Wanneer de logbestanden worden aangemaakt:

Naam Wanneer het logbestand wordt aange‐
maakt

VIDAtrace.log Tijdens het aanmeldproces.

[VIDA gebruikersnaam]_VIDA-
Trace.log

Nadat de gebruiker zich bij VIDA heeft
aangemeld of zich probeert aan te
melden. VIDA schrijft ook diagnose-
informatie naar dit logbestand wanneer
een auto nog niet is geïdentificeerd.

[VIDA gebruikersnaam]_[VIN
van verbonden auto].log

Wanneer er in VIDA een autoprofiel
beschikbaar is, hetzij door handmatig
een VIN toe te voegen of nadat VIDA
verbinding heeft gemaakt met een
auto.
De communicatie tussen VIDA en de
auto wordt gelogd, evenals de commu‐
nicatie tussen VIDA en centrale
systemen zoals PIE.
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Naam Wanneer het logbestand wordt aange‐
maakt

VIDA_PrerequisitesInstalla-
tion.log

Tijdens installatie van de voor VIDA
vereiste software.

CA3JLUFS.log of vergelijkbaar Wanneer het niet mogelijk is om VIDA
te starten of te installeren.

[VIDA gebruikersnaam]_[Naam
van J2534-apparaat]_[VIN van
verbonden auto].log

Aangemaakt wanneer VIDA met
behulp van een J2534-apparaat,
bijvoorbeeld VOLVO DiCE, met een
auto communiceert.
Diepere diagnosecommunicatie tussen
VIDA, het communicatie-instrument en
de auto wordt gelogd.
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