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HET EXTRANET

Het extranet biedt onze klanten de mogelijkheid om meetinstrumenten, service orders en
klantgegevens te beheren. In deze handleiding wordt beschreven welke functies beschikbaar
zijn in het extranet en hoe deze kunnen worden gebruikt.
In het extranet worden meerdere gebruikersrollen gehanteerd. Het is mogelijk dat bepaalde
functionaliteit die in deze handleiding staat niet voor u beschikbaar is.
INLOGGEN

Het extranet kan worden bereikt door binnen de titelbalk van onze website (www.blanken.nl)
op de klop Extranet te klikken.

Wanneer u het extranet benaderd zult u worden begroet met een inlogscherm.

Het gebruikersnaam en wachtwoord dat u hier moet invoeren, zult u van uw beheerder of van
ons direct hebben ontvangen. Als dit niet het geval is, neem contact op uw systeembeheerder
of direct met ons. (info@blanken.nl)
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DE BASIS

In dit hoofdstuk word het basis gebruik van het extranet uitgelegd.
GEBRUIKERSROLLEN

Het extranet bevat 4 gebruikersrollen. Hieronder staan deze rollen uitgelegd.
DE GEBRUIKER

De gebruiker heeft de mogelijkheid om instrumenten en orders in te zien.
DE MANAGER

Een manager kan orders en instrumenten aanmaken en/of wijzigen. Daarnaast heeft de
manager dezelfde rechten als een gebruiker.
Alle aanvragen en/of wijzigingen die een manager maakt moeten worden een
systeembeheerder worden goedgekeurd.
DE BEHEERDER

De beheerder heeft de mogelijkheid om manager en gebruiker accounts aan te maken. Deze
accounts kunnen worden gebruikt om individuele personen toegang tot het extranet te geven.
Daarnaast kan een beheerder wijzigingen in de bij ons geregistreerde klantgegevens indienen.
DE SYSTEEMBEHEERDER

De systeem beheerders rol zal expliciet door ons worden uitgevoerd en zal gemaakte aanvragen
en/of wijzigingen doorvoeren en/of afwijzen.

5

NAVIGATIE
DE NAVIGATIEBALK

Bovenaan de pagina is de navigatiebalk te vinden.





Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van de navigatiebalk:
Door op het
icoontje te klikken kunt u de zijbalk openen. Meer informatie over te
zijbalk staat onder het kopje zijbalk verder in dit hoofdstuk.
Door op
te klikken kunt u de inventaris openen.
Door op
te klikken kunt u de lijst met orders openen.

DE ZIJBALK

De zijbalk bevat alle overige pagina's waar u naartoe kan navigeren en informatie over het
account waarmee u bent ingelogd.
Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van de zijbalk:





Door op
te klikken keert u terug naar de
hoofdpagina.
Door op
te klikken opent u de inventaris.
Door op
te klikken opent u de lijst met orders.
Als uw account de rol van beheerder heeft, kunt u op het



knopje
klikken om de gebruikers van uw
organisatie te beheren.
Als uw account de rol van beheerder heeft, kunt u op het



knopje
klikken om de bedrijfsgegevens
geassocieerd met uw account te wijzigen.
Door op
te klikken kunt u uw sessie op het
extranet beëindigen.
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ZOEKEN

Wanneer een pagina een lijst bevat, heeft u de mogelijkheid om te zoeken binnen deze lijst.
U kunt u bovenaan de pagina een zoekterm intypen en kiezen op welke eigenschap moet
worden gezocht. Klik daarna op

om de resultaten te weergeven.

Om te stoppen met zoeken klikt u op de

klop.

FILTEREN

Wanneer een pagina een lijst bevat, heeft u de mogelijkheid om resultaten te filteren binnen
deze lijst.
U kunt resultaten filteren op status, aantal en aantal openstaande mutaties.

SORTEREN

Wanneer een pagina een lijst bevat, heeft u de mogelijkheid om alle elementen in de lijst te
sorteren op een bepaald kolom. Dit kunt u doen door op de blauwe kolomtitels te klikken.
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INVENTARIS

In dit hoofdstuk word de inventaris pagina beschreven.
De inventaris pagina weergeeft alle instrumenten die u bij ons heeft laten registreren.

Deze pagina weergeeft alle instrumenten die zijn gekoppeld aan uw organisatie.
KOLOMMEN

Hieronder staan een aantal kolommen beschreven.
STATUS

Hierbij geeft het eerste icoontje de status van het instrument aan. Als er mutaties open staan of
een instrument in een order staat, worden er ook een apart status icoontje hier weergeven.
EXTERN NR.

Dit is het nummer dat wij gebruiken om het instrument te identificeren buiten het extranet.
EXTRANET NR.

Dit is het nummer dat wij gebruiken om het instrument te identificeren binnen het extranet.
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HERKALIBRATIE

De datum waarvoor een herkalibratie van dit instrument moet plaatsvinden om te zorgen dat
uw kalibratie certificaat niet verloopt.
Een datum met een rode label betekend dat uw certificaat is verlopen.
Een datum met een oranje label betekend dat uw certificaat binnenkort zal verlopen.
INTERVAL

Dit veld vermeldt om de hoeveel tijd er een kalibratie van dit instrument moet plaatsvinden.
BESTANDEN

Het
icoontje achter een instrument weergeeft hoeveel bestanden en/of certificaten er
beschikbaar zijn voor een instrument. Door op het icoontje te klikken kunt u deze bestanden
inzien.
ORDERS AANMAKEN

Het is mogelijk om een order aan te maken voor een of meerdere instrumenten.
Voor meer informatie over orders, zie het hoofdstuk Orders.
OPTIES

Voor elk instrument in de lijst heeft u extra mogelijkheden.
Deze zijn te bereiken door uw muis over het

icoontje te houden.

Hieronder staan de extra mogelijkheden uitgelegd:


Het
klopje heeft u de mogelijkheid om een detailweergave van het gekozen
instrument in te zien.



Als u een manager account heeft, kunt u op het
bewerken.



Door op het
klopje te klikken kunt u alle ingediende mutaties inzien. Meer
informatie over mutaties staat onder het kopje BEWERKEN verder in dit hoofdstuk.

klopje klikken om een instrument te
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DETAILWEERGAVE

De detailweergave weergeeft alle informatie over een specifiek instrument.
Binnen de detailweergave kunt u geen gegevens wijzigen.

BEWERKEN

In het bewerken scherm kunt u gegevens van een instrument wijzigen.
Wanneer u een instrument bewerkt zullen deze wijzigingen niet gelijk worden doorgevoerd.
Alle wijzigingen die u maakt worden opgeslagen als een mutatie. Deze mutaties zijn in te zien
door het mutatie scherm te openen. Zie het kopje OPTIES aan het begin van dit hoofdstuk om
te zien hoe u het mutatie scherm kan openen.
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MUTATIES

In het mutatie scherm kunt u alle ingediende mutaties zien voor een instrument.

Het is mogelijk dat een van onze systeembeheerders een bericht heeft achtergelaten op een
van uw mutaties. Dit bericht is te openen door op het
icoontje onder de status van een
mutatie te klikken. Binnen dit bericht kan de systeembeheerder bijvoorbeeld hebben
beschreven waarom uw mutatie is afgewezen.
Door op de knop

te klikken is het mogelijk om details van een mutatie in te zien.
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ORDERS

In dit hoofdstuk word de orders pagina beschreven.

ORDERS AANMAKEN

Als eerste moet u navigeren naar de Instrumenten pagina. Dit kunt u doen door op de
Inventaris knop de drukken in de navigatiebalk.
Als u op de inventaris pagina bent moet u een aantal instrumenten selecteren die aan de order
moeten worden toegevoegd. Dit kunt u doen door een vinkje in het vakje
instrument te zetten en op

voor een

te klikken.

U kunt alleen instrumenten met de status "actief" (

) in een order plaatsen.
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Wanneer u dit heeft gedaan zal u op de order aanmaken pagina komen. Op deze pagina kunt u
per instrument een taak kiezen die moet worden uitgevoerd. Als laatste kunt u een algemene
opmerking achterlaten.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van uw order klikt u op de knop

Wanneer uw order is verstuurd zal deze

.

worden geplaatst op de orders pagina.
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INSTELLINGEN

De functionaliteit die is beschreven in dit hoofdstuk is alleen beschikbaar voor accounts die een
beheerders rol hebben.
Het is mogelijk om uw bedrijfsgegevens aan te passen door via de zijbalk naar de Instellingen
pagina te navigeren.

Alle wijzigingen die u in dit scherm maakt moeten worden goedgekeurd door een
systeembeheerder alvorens ze worden doorgevoerd. U kunt alle nog niet behandelde
wijzigingen zien in de oranje balken boven de invoervelden.
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