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Inleiding

Deze gebruikershandleiding beschrijft de werking van de webapplicatie GAIK Online voor de
lamineerder. GAIK staat voor Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten.
Voor GAIK Online is een browser (Internet Explorer) nodig om contact te maken met de RDW en om
webpagina’s op te vragen waar gegevens ingevuld kunnen worden die noodzakelijk zijn voor de processen
binnen GAIK.
Deze handleiding beschrijft in een aantal stappen op welke wijze de applicatie werkt. Deze handleiding
beschrijft niet hoe in het algemeen omgegaan moet worden met de browser.
In hoofdstuk 2 wordt toegelicht hoe de applicatie Gaik Online is opgebouwd en worden enkele standaard
functionaliteiten toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat in op de vereisten met betrekking tot het invoeren van
gegevens. De overige hoofdstukken gaan in op de standaard processen voor de lamineerder.
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Overzicht webapplicatie GAIK Online

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de webapplicatie GAIK Online. In het kort wordt
aangegeven hoe de schermen eruit zien, hoe het afdrukken in GAIK Online in zijn werk gaat en hoe
foutmeldingen worden gepresenteerd.

2.1

Inloggen

Om de webapplicatie GAIK Online op te starten moet de volgende url worden ingegeven in de adresbalk
van de browser: https://gaik.rdw.nl/?whr=urn:federation:self .
Met behulp van een eerder verkregen RDW certificaat kan worden ingelogd.

2.2

Indeling webapplicatie GAIK Online

Na het inloggen en het selecteren van “GAIK Online” in de RDW WebDirect Portal verschijnt de
webapplicatie GAIK Online.

Figuur 2-1: Eerste pagina van de webapplicatie GAIK Online voor lamineerder

Het is mogelijk dat een lamineerder ook kentekenplaatfabrikant is. In dat geval zal de eerste pagina van de
webapplicatie GAIK Online er als volgt uitzien.
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Figuur 2-2: Eerste pagina van de webapplicatie GAIK Online voor een erkend bedrijf dat zowel lamineerder als
kentekenplaatfabrikant is

Wanneer op “Kentekenplaatfabrikant” wordt geklikt, verschijnen de daarvoor geldende opties.
Het scherm van de webapplicatie GAIK Online is opgedeeld in twee delen:
- In het linkerdeel staat een menu met alle mogelijke processen die het erkende bedrijf mag
uitvoeren. Ook staan onderin het linkerdeel de bedrijfsgegevens zoals ze bij de RDW bekend zijn.
- In het rechterdeel worden de daadwerkelijke schermen getoond die horen bij de menuopties die
worden gekozen in het linkerdeel. In dit deel worden de processen van lamineerder en/of
kentekenplaatfabrikant uitgevoerd.
In de titelbalk van het browserscherm staan altijd de applicatienaam en versienummer. Boven in het
scherm staat de naam van het proces dat wordt uitgevoerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij het
melden van problemen.
2.3

Afdrukken in GAIK Online

Op ieder gewenst moment kan een pagina van de webapplicatie GAIK Online worden afgedrukt door de
standaard afdrukfunctionaliteit van de browser te gebruiken (kies in het menu “Bestand” en dan
“Afdrukken” of gebruik de sneltoets “Ctrl+P”). Er wordt dan een afdruk gemaakt van het hele scherm,
inclusief menu aan de linkerkant en afbeelding aan de rechterkant.
Desgewenst kan ook alleen het middelste deel van het scherm worden afgedrukt door de “print”-knop te
gebruiken die zich rechtsboven in alle schermen van de webapplicatie GAIK Online bevindt.

Figuur 2-3: de “print”-knop in GAIK Online

Wanneer op deze “print”-knop wordt geklikt verschijnt er een nieuw “print”-scherm.
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Figuur 2-4: het “print”-scherm

Het “print”-scherm bestaat uit een standaard RDW-kopregel met twee knoppen, “Sluit venster” en
“Print”. Onder de kopregel worden alleen de (eventueel ingevulde) gegevens getoond van het middelste
deel van het scherm, en niet het menu links of de afbeelding rechts. Met de knop “Sluit venster” wordt het
“print”-scherm gesloten en met de knop “Print” wordt de inhoud van het “print”-scherm afgedrukt.
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Foutmeldingen

Tijdens het werken met de webapplicatie GAIK Online kunnen verschillende (fout)meldingen ontstaan. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen functionele foutmeldingen en technische foutmeldingen. Deze worden
hierna toegelicht.
2.4.1

Functionele foutmeldingen

Een functionele foutmelding wordt altijd in het scherm zelf getoond. Wanneer het om een invoerfout gaat
(bijvoorbeeld: in een veld van 10 posities worden maar 3 posities gevuld) wordt een asterix (*) geplaatst
achter het betreffende veld en wordt een begeleidende tekst onder in het scherm geplaatst. Zie ter
voorbeeld figuur 2-5.

Figuur 2-5: Voorbeeld van functionele foutmeldingen vanwege invoerfout

Een functionele foutmelding kan ook bestaan uit een logische controle (bijvoorbeeld het moeten
voorkomen van een opgegeven lamineercode in de database van de RDW). In dit geval wordt geen asterix
geplaatst in het scherm. Wel wordt een foutmelding voorzien van een nummer weergegeven onder in het
scherm. Zie ter voorbeeld figuur 2-6.
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Figuur 2-6: Voorbeeld van functionele foutmeldingen vanwege logische controle

2.4.2

Technische problemen

Wanneer de applicatie technische problemen ondervindt tijdens het gebruik wordt een foutpagina getoond
zoals in figuur 2-7.

Figuur 2-7: Foutpagina bij technische problemen
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Invoeren van gegevens algemeen

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gegevens ingevoerd kunnen worden en waar rekening mee moet
worden gehouden als gegevens worden ingevoerd.
Het gaat om de volgende gegevens:
•
•
•
•
•

3.1

Lamineercodes van (blanco-) kentekenplaten
Kentekenplaatmodel
Bedrijfsnummer
Kenmerk levering
Datumvelden

Lamineercodes van kentekenplaten

Lamineercodes van kentekenplaten kunnen worden ingevoerd als serie of als individuele lamineercode.
3.1.1

Serie lamineercodes

Bij het invoeren van een serie lamineercodes kunt u kiezen tussen het invoeren van een enkelvoudige
lamineercode of een (daadwerkelijke) serie.
Een serie lamineercodes bestaat uit een reeks van één (!) of meerdere lamineercodes. Een serie
lamineercodes wordt altijd gebruikt voor blanco-kentekenplaten en soms voor kentekenplaten die al zijn
voorzien van een kenteken.
Een “serie” van één lamineercode kan worden ingevuld door in de keuzelijst te kiezen voor
“Enkelvoudige lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode”. Hier kan dan de
betreffende lamineercode worden ingevuld.

Een serie van meerdere opeenvolgende lamineercodes kan worden ingevuld door in de keuzelijst te kiezen
voor “Serie lamineercodes”. Er verschijnen dan tekstvelden voor “Lamineercode begin” en
“Lamineercode eind”. Met deze tekstvelden kan vervolgens de serie worden opgegeven.
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Afhankelijk van de behoefte in het proces zal altijd de optie die het meest van toepassing is in het
betreffende proces geselecteerd zijn. Dit kan dus per proces verschillen!
Een lamineercode bestaat altijd uit tien cijfers. Wanneer in een GAIK-proces lamineercode-series worden
gebruikt, worden de in te voeren lamineercodes altijd opgesplitst in een deel van drie en een deel van
zeven cijfers.
Wanneer een “Enkelvoudige lamineercode” of een “Lamineercode begin” moet worden ingevuld, moet
altijd alle tien cijfers worden opgegeven. Wanneer de eerste drie cijfers zijn ingevuld in het eerste
tekstveld verspringt de cursor automatisch naar het volgende tekstveld van zeven cijfers. De TAB-toets of
de muis hoeft dan niet te worden gebruikt.
Wanneer een lamineercode wordt ingevuld bij “Lamineercode begin” en daarna de cursor naar het
tekstveld voor “Lamineercode eind” gaat, worden automatisch de eerste cijfers van het veld
“Lamineercode begin” overgenomen in het tekstveld “Lamineercode eind”. Het eerste tekstveld van
lamineercode eind (met drie cijfers) is niet wijzigbaar, het tweede tekstveld wel.

(gebruik TAB-toets of selecteer “Lamineercode eind” met de muis)

3.1.2

Individuele lamineercodes

In sommige schermen moeten meerdere lamineercodes worden ingevuld, maar het gaat hier dan altijd om
individuele lamineercodes, en niet om series. Deze lamineercodes worden dan ook altijd aangeduid met
een volgnummer. Deze individuele lamineercodes zijn in tegenstelling tot een serie lamineercodes altijd
bedoeld voor kentekenplaten die al zijn “bedrukt” met een kenteken of op het punt staan om bedrukt te
worden.

Een lamineercode (van een serie of individueel) moet altijd aan de volgende eisen voldoen:
• Een lamineercode bestaat altijd uit 10 karakters.
• Een lamineercode mag alleen uit cijfers bestaan.
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Kentekenplaatmodel

Kentekenplaatmodellen kunnen altijd worden gekozen uit een lijst.

Een model kan eenvoudig worden gekozen met de muis, of als de lijst geselecteerd is met ALT + pijl naar
beneden en dan met de pijltjestoetsen omhoog en/of beneden.

.
3.3

Bedrijfsnummer

Bedrijfsnummers in de webapplicatie GAIK Online moeten altijd worden ingetoetst in een tekstveld.

Een bedrijfsnummer moet aan de volgende eisen voldoen.
• Een bedrijfsnummer bestaat alleen uit cijfers.
• Een bedrijfsnummer bestaat altijd uit maximaal 5 karakters.

3.4

Kenmerk levering

Een “Kenmerk” is een gegeven die de kentekenplaatfabrikant of lamineerder kan opvoeren tijdens de
uitvoering van verschillende processen in de webapplicatie GAIK Online. Hier kan bijvoorbeeld een
pakbonnummer worden ingevuld. De RDW registreert dit gegeven in het kentenplaatbeheer-register
zonder enige controle en doet er verder niets mee. “Kenmerk” is niet verplicht, desgewenst kan het altijd
worden leeg gelaten.
3.5

Datumvelden

Dagen, maanden en jaren van een datum worden apart ingevuld in tekstvelden wanneer er een begindatum
of een einddatum moet worden ingevuld. Dagen en maanden moeten altijd worden voorzien van
voorloopnullen en het jaar moet altijd worden voorzien van de eeuwaanduiding, bijvoorbeeld 6 maart
2008 moet worden ingevuld als “06-03-2008”, en niet als “6-3-08”.
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Levering blanco-kentekenplaten

Met het proces “Levering blanco-kentekenplaten” kan worden opgegeven dat een serie van één bepaald
model blanco-kentekenplaat is geleverd aan een kentekenplaatfabrikant.

4.1

Invoer

Dit proces kan worden gestart door op de menuoptie “Levering” te klikken onder het kopje
“Lamineerder”. Het volgende scherm verschijnt:

Figuur 4-1: Invoerscherm van “Levering blanco-kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende zaken worden ingevuld:
Lamineercode(s) (verplicht)
Hiermee wordt de serie van (lamineercodes van) blanco-kentekenplaten bepaald die worden geleverd aan
een kentekenplaatfabrikant.
De invoer van lamineercode-serie staat in dit scherm standaard ingesteld op “Serie lamineercodes”. Indien
maar één kentekenplaat wordt geleverd, moet de invoer voor kentekenplaten worden gewijzigd in
“Enkelvoudige lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode” dat moet worden ingevuld.
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Model (verplicht)
Dit betreft het model van de blanco-kentekenplaten die worden geleverd.
Kenmerk levering (niet verplicht)
Hier kan een eigen kenmerk (bijvoorbeeld een pakbonnummer) worden ingevuld.
Bedrijfsnummer (verplicht)
Hier moet het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant worden ingevuld waaraan de blancokentekenplaten worden geleverd.
Wanneer alles is ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”. De ingevulde gegevens
zullen dan worden gecontroleerd, dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten worden
geconstateerd, worden deze in het invoerscherm getoond. Als de invoer goed is, wordt het
registratiescherm getoond.

4.2

Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

Figuur 4-2: Registratiescherm van “Levering blanco-kentekenplaten”

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:
Lamineercode begin / Lamineercode eind
In geval van een enkelvoudige lamineercode wordt bij ‘Lamineercode eind’ dezelfde lamineercode
getoond als bij ‘Lamineercode begin’.
Aantal
Dit is het totale aantal blanco-kentekenplaten dat is verzonden. Dit aantal wordt bepaald door het verschil
te berekenen tussen “Lamineercode begin” en “Lamineercode eind”.
Model
Het model blanco-kentekenplaat dat aan de kentekenplaatfabrikant wordt verstrekt.
Kenmerk levering
Dit betreft het opgegeven kenmerk van de levering.
Kentekenplaatfabrikant
Dit is het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant waaraan de blanco-kentekenplaten worden
verstuurd.
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Naam kentekenplaatfabrikant
Dit is de naam van de kentekenplaatfabrikant zoals deze bij de RDW bekend is. Overigens wordt hier de
formele naam van het bedrijf getoond, zoals deze ook staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Indien gewenst kan met de knop “< Terug” worden teruggekeerd naar het invoerscherm. Als de gegevens
op het registratiescherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop “Registreer”.

4.3

Verwerking

Nadat op de knop “Registreer” is gedrukt zal de levering worden geregistreerd, dit kan enkele seconden
duren. Hierna verschijnt het bevestigingsscherm zoals getoond in figuur 4-3.

Figuur 4-3: Bevestigingsscherm van “Levering blanco-kentekenplaten”

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Levering blanco-kentekenplaten”.
Het scherm bestaat uit een samenvatting van de gegevens van de levering, de bedrijfsgegevens en de
melding dat deze pagina kan worden afgedrukt voor de papieren administratie indien daar behoefte aan is.
Het proces “Levering blanco-kentekenplaten” is hiermee afgerond.
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Verwijderen (blanco) serie

Met het proces “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten” kan worden opgegeven dat een serie van één
bepaald model blanco-kentekenplaat is verwijderd.

5.1

Invoer

Dit proces kan worden gestart door op de menuoptie “Verwijderen (blanco) serie” te klikken onder het
kopje “Lamineerder”. Het volgende scherm verschijnt:

Figuur 5-1: Invoerscherm van “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten”

In dit scherm moeten de volgende zaken worden ingevuld:
Lamineercode(s) (verplicht)
Hiermee wordt de serie van (lamineercodes van) blanco-kentekenplaten bepaald die zijn verwijderd.
De invoer van lamineercode-serie staat in dit scherm standaard ingesteld op “Serie lamineercodes”. Indien
maar één blanco-kentekenplaat is ontvangen, moet de invoer worden gewijzigd in “Enkelvoudige
lamineercode”. Er verschijnt dan één tekstveld “Lamineercode” dat ingevuld moet worden.
Wanneer de betreffende lamineercodes zijn ingevuld moet worden gekozen voor de knop “Volgende >”.
De ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd, dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten
worden geconstateerd, worden deze in dit scherm getoond. Indien er geen fouten worden geconstateerd
wordt het registratiescherm getoond.
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Registreren

Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

Figuur 5-2: Registratiescherm van “Verwijderen serie (blanco) kenteken platen”

In dit scherm worden ter controle de volgende gegevens getoond:
Lamineercode begin / Lamineercode eind
In geval van een enkelvoudige lamineercode wordt bij ‘Lamineercode eind’ dezelfde lamineercode
getoond als bij ‘Lamineercode begin’.
Aantal
Dit is het totale aantal blanco-kentekenplaten dat wordt verwijderd. Dit aantal wordt bepaald door het
verschil te berekenen tussen “Lamineercode begin” en “Lamineercode eind”.
Model
Het model van de (blanco-) kentekenplaat dat wordt verwijderd.
Verzonden aan
Dit betreft het bedrijfsnummer van de kentekenplaatfabrikant waaraan de blanco-kentekenplaten zijn
geleverd.
Indien gewenst kan met de knop “< Terug” worden teruggekeerd naar het invoerscherm. Als de gegevens
op het registratiescherm kloppen, moet worden gekozen voor de knop “Serie verwijderen”.
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Verwerking

Nadat op de knop “Serie verwijderen” is gedrukt zal de verwijdering worden uitgevoerd, dit kan enkele
seconden duren. Hierna verschijnt het bevestigingsscherm zoals getoond in figuur 5-3.

Figuur 5-3: Bevestigingsscherm van “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten”

In dit scherm wordt een samenvatting gegeven van het proces “Verwijderen serie (blanco)
kentekenplaten”.
Het scherm bestaat uit een samenvatting van de gegevens van de verwijdering, de bedrijfsgegevens
(bedoeld voor het afdrukken van deze pagina) en de melding dat deze pagina kan worden afgedrukt voor
de papieren administratie indien daar behoefte aan is.
Het proces “Verwijderen serie (blanco) kentekenplaten” is hiermee afgerond.
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Overzicht aanvragen

Met de menuoptie “Overzicht aanvragen” kan een overzicht worden aangevraagd van kentekenplaatseries
die het bedrijf zijn geleverd, overgedragen of retour ontvangen. Dit overzicht is de volgende dag
beschikbaar.
6.1

Invoer

Dit proces kan worden gestart door op de menuoptie “Overzicht aanvragen” te klikken onder het kopje
“Lamineerder”. Het volgende scherm verschijnt:

Figuur 6-1: Invoerscherm van “Overzicht aanvragen”

In dit scherm moeten de volgende zaken worden ingevuld:
Begindatum / Einddatum (verplicht)
Deze data bepalen de periode waarover het overzicht wordt aangevraagd.
Wanneer de datumvelden zijn ingevuld, moet worden gekozen voor de knop “Genereer overzicht”. De
ingevulde gegevens worden dan gecontroleerd, dit kan enkele seconden duren. Als er (invoer)fouten
worden geconstateerd, worden deze in het invoerscherm getoond. Indien de invoer correct is, wordt het
bevestigingsscherm getoond.

6.2

Verwerking

Het bevestigingsscherm ziet er als volgt uit:

Figuur 6-2: Bevestigingsscherm van “Overzicht aanvragen”

Dit scherm meldt nogmaals de ingevulde periode en dat het overzicht de volgende dag beschikbaar is. Het
bestand kan worden opgehaald met behulp van de WebReb-applicatie.
Zie hiervoor het document “3 B 0922 Gebruikershandleiding Ophalen bestanden WEBREB GAIKonline”.
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