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Het Dinaf Rodin.net databeheerprogramma is een alles omvattend programma voor Dinaf verkeersanalyse 

apparatuur. Met het Dinaf Rodin.net pakket kunt U de Dinaf verkeersanalyse apparatuur uitlezen zowel met de 

Dinaf Rampack interface als met de kabel directe uitlezing, bijvoorbeeld in combinatie met een notebook. Tevens 

kunt U de apparatuur instellen en controleren als U gebruik maakt van de seriële aansluiting.  

 

Het Dinaf Rodin.net databeheerprogramma verwerkt de volgende “dumpfiles” van 

Dinaf verkeersanalyse apparatuur : - Dinaf verkeersteller type SCC- SCCL/D, software rev. 9. 

- Dinaf classifier type SCCL – SCCL/D, software rev. 5.x 

- Dinaf analyser type SCA – SCA/D, software rev. 11.x 

- Dinaf Runner type Mark 1 & Mark 2, software rev. 1.x 

 

U kunt met het Rodin.net databeheerprogramma zelf uw meetlocatie definiëren. Dit kan van een eenvoudige weg 

met 2 rijstroken tot een kruising met meerdere zijwegen zijn. U kunt dan ook met één programma werken voor 

zowel de “mechanische” tellingen als visuele tellingen, welke met de Dinaf Runner zijn geregistreerd. 

 

De gegevens worden overzichtelijk opgeslagen onder de locatie. Indien U meerdere keren op dezelfde locatie meet 

kunt U deze gegevens toevoegen aan dezelfde meting. U kunt ook een nieuwe meting aanmaken onder dezelfde 

locatie. Dit laatste is handig om met de overzichtsmodule een vergelijk te maken tussen verschillende metingen. 
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Met het Rodin.net databeheerprogramma kunt U eenvoudig 

de gegevens raadplegen, selecteren en presenteren. 

Presentatie mogelijkheden zijn : 

- Tabellen op papier 

- Tabellen aanmaken in Pdf-formaat 

- Aanmaak PRN-bestanden voor eigen verwerking 

- Aanmaak Excel bestanden 

- Grafische presentaties, incl. selectie mogelijkheid      

  d.m.v. diagrammen o.a.   - Tijdsinterval diagrammen 

                                           - Sneheidsdiagrammen 

                                           - Lengtediagrammen  

                                           - Vectordiagrammen 

De diagrammen kunnen zowel direct naar papier      

worden geprint als worden opgeslagen voor verder 

presentatie doeleinden.         

 

 

 


