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Installatie-voorschrift Bridge Import txt file ACAD in Quick Devis  
 
 
Gentbrugge , 05/01/2011 
 
 
 
 
Beste klant, 
 
Hierna laten wij u de te volgen werkwijze voor de installatie van de software Bridge Import txt file ACAD in Quick Devis 
 
 
1. downloaden en installeren 
 
Klik op de keuze UPDATES 
Kies links in de keuzebalk voor de clientsection 
Geef uw emailadres en login. Deze gegevens hebt u van ons per email ontvangen. 
Kan je ze niet terugvinden vraag dan een nieuw aan per email aan hans@electriciti.be 
 
In de balk rechts kan je uw paswoord wijzigen indien gewenst. 
Voor de downloads klikt u in de balk rechts op downloads. 
U krijgt nu een overzicht van de gekochte produkten. 
Kies voor Quick Devis 
Nu krijgt u een venster met alle te downloaden files. 
 
Maak een download van de file “Bridge ACAD (*.txt) 
De zip file plaats u in een tijdelijke map ergens op uw PC 
Pak vervolgens die zip file uit in de zelfde tijdelijke map. 
 
Start de windows verkenner en plaats het bestand QDV-Schneider.ini in de map c:\windows 
U moet in de ini file wel bepaalde zaken manueel aanpassen. 
Zo moet u aangeven wat de naam is van de schneider database en in welke directory ze staat. 
 
[INIDATABASE] 
pathandfile="c:\schneider\DB\schneider Electric B.QDB" 
[UPGRADE] 
databasename=Schneider Electric B 
 
 
Maak nu een run van de setup.(dubbel klik op setup.exe) 
Opm: Zorg er wel voor dat Quick Devis gesloten is. 
 



Blad: 2 van 3 ,   
Installatietievoorschriften Schneider Bridge ACAD (*.txt) 
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Kies uitvoeren en doorloop de wizard 
 
Op het einde kiest uw “Close” en de setup is klaar. 
 
  



Blad: 3 van 3 ,   
Installatietievoorschriften Schneider Bridge ACAD (*.txt) 
 

ELECTRICITI            RELLEOM B.V.B.A. 
Schooldreef 60c   BTW- B.E. 0864-049-769    
9050 Gentbrugge  Fortis bank – 001-4197510-08  
Tel. 0032 (0)9 2310340 – Fax 0032 (0)9 2399693   IBAN-BE63001419751008 
GSM: 0032(0)477633862   BIC-GEBABEBB 

 

 
 
2. Werking 
 
Start Quick Devis 
Maak een basis tot offerte. (Open een modelofferte) 
 
Ga naar de detail view 
Plaats u in de detail view daar waar u de artikels wil invoegen. 
 
Kies via het menu “Tools” voor “Schneider Bridge ACAD” ; “ACAD(*.txt)” 
 
Navigeer naar de map waar het *.txt bestand staat die u wenst te importeren 
 

 
Kies “Insert To QD” 
 
Kortfilm: 
http://www.electriciti.be/uploads/documents/movies/camtasia/Schneider%20bridge%20ACAD-
nlb/Schneider%20bridge%20ACAD-nlb.html 
 
 
 
 
Bij eventuele vragen kan u zich wenden tot Hans Van Droogenbroeck (0032-477 633 862) 
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Hans Van Droogenbroeck 
Manager 


