BICS-testmodus

Handleiding voor het installeren van BICS in testmodus
In dit document wordt beschreven hoe u BICS in testmodus installeert op een Windows-systeem, en hoe u
elektronisch een reis meldt in een testomgeving. Let op: het is niet mogelijk op hetzelfde apparaat de gewone
(productie)versie van BICS en de testversie van BICS te installeren en te draaien. Daarom wordt aangeraden een
apart apparaat te gebruiken voor de testversie van BICS. Bovendien moet u voor ieder aangevraagd testaccount
een aparte installatie van BICS uitvoeren.
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1. Testaccounts aanvragen
U kunt het gewenste aantal testaccounts aanvragen door een e-mail te sturen naar bics@rws.nl.
Vermeld in de onderwerpregel van de e-mail dat het een aanvraag van BICS-testaccounts betreft.
Vermeld alle namen van de gebruikers in het tekstveld van de e-mail.
U ontvangt de accountgegevens binnen enkele dagen.
Let op: u hebt vanaf stap 3 de gegevens van uw testaccount(s) nodig. Houd er ook rekening mee dat voor
ieder aangevraagd account een aparte installatie van BICS moet worden uitgevoerd.

2. BICS downloaden

Download de nieuwste versie van BICS via deze link: https://www.bics.nl/?q=nl/node/100000019.

3. Het BICS-installatiebestand openen via de Opdrachtprompt.

Controleer eerst of u alle gegevens van de aangevraagde accounts uit stap 1 bij de hand hebt.
Om BICS in de testmodus te installeren moet u een extra stap uitvoeren voordat u met de installatie kunt
beginnen. Om te beginnen moet u in de Opdrachtprompt “–DTEST=true” aan de opdrachtregel toevoegen. Ga
daarbij als volgt te werk:
Open de Opdrachtprompt (open het Startmenu, type daarna “cmd” en druk op enter)
Voer de locatie van het gedownloade BICS-installatiebestand in
Zet een spatie achter de bestandslocatie en voer de volgende tekst in: -DTEST=true
In de onderstaande afbeelding ziet u hoe de tekst in de Opdrachtprompt eruitziet na het uitvoeren van
bovenstaande stappen. Nadat u op enter hebt gedrukt, kunt u beginnen met de installatie van BICS.

RWS-informatie

Pagina 2 van 4

BICS-instructiekaart: BICS-testmodus

4. BICS installeren

Klik om verder te gaan met de installatie van BICS totdat u het venster Berichtendienst-account ziet. Zie
onderstaande afbeelding. In dit venster klikt u eerst op Geavanceerde invoer aan de onderkant van het venster
(pas dan kunt u een 9000-nummer als Meld-ID invoeren). Vervolgens moet u in de lege velden als volgt uw
accountgegevens invullen:
EDI-afzendercode
= uw Meld-ID
EDI-postbusnummer = uw Meld-ID
Gebruikersnaam
= uw gebruikersnaam
Wachtwoord
= uw wachtwoord
Meld ID
= uw Meld-ID

Nadat u uw accountgegevens in de lege velden hebt ingevoerd, kunt u verdergaan naar het volgende scherm. In
het scherm Contactgegevens wordt u verzocht enkele contactgegevens in te voeren. In de velden Naam en IDcode voert u de volgende gegevens in:
Naam: Voer hier de naam van de gebruiker in. Deze naam is te zien in ERINOT.
ID-code: Voer hier een drielettercode naar keuze in. Deze code is te zien in ERINOT.
Nadat u bovengenoemde gegevens hebt ingevuld, kunt u doorklikken om de installatie voltooien.
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5. BICS openen

Open BICS via de snelkoppeling die op uw bureaublad is geplaatst. Om in te loggen in BICS moet u bics2 als
gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. U heeft de code “bics2” alleen nodig als gebruikersnaam en
wachtwoord om in te loggen op de applicatie. Verder heeft u deze code niet nodig.
Nadat u hebt ingelogd, ziet u op het BICS-hoofdscherm “TESTMODUS”. Zie onderstaande afbeelding.

Voordat u BICS kunt gebruiken, moeten eerst de referentiegegevens worden gedownload. Dit gebeurt automatisch
en kan enkele minuten duren. In het BICS-hoofdscherm kunt u in de rubriek Updates zien of uw
referentiegegevens up-to-date zijn.

6. Een casco aanmaken

Voordat u een reis kunt aanmelden, moet u eerst een nieuw casco aanmaken. Dit kunt u doen in het submenu
Casco in het menu van het scherm Administratieve gegevens. In het scherm Nieuw Casco moet u in alle vet
omlijnde velden de gevraagde gegevens invoeren.

7. BICS gebruiken

Nadat u alle voorgaande stappen hebt voltooid, kunt u BICS gebruiken om testreizen te melden.
De reizen die u meldt, komen terecht in de acceptatieomgeving (testomgeving) maar zien er hetzelfde uit als de
reizen die in de productieomgeving worden gemeld.
Via het hulpmenu in BICS heeft u toegang tot diverse logbestanden (Communicatie-log, Applicatie-log en Updatelog).

Vragen?

Neem contact op via bics@rws.nl als u vragen heeft over de BICS-testmodus.
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