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Inleiding 
 

Deze handleiding is bestemd voor key-users met een Serviceplus rol. Dit is de meest uitgebreide rol.  

 

Gebruikers met deze rechten kunnen het platform voor de volgende zaken gebruiken: 

 

 Gebruikers aanmaken 

 Documenten uploaden 

 Locatie gegevens wijzigen 

 Objectnummers genereren 

 

In het achterhoofd dient gehouden te worden dat de kwaliteit van het systeem zo goed is als de 

kwaliteit van het beheer ervan. Gebruikers met deze rechten kunnen veel wijzigingen aanbrengen en 

zijn dus ook mede verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het systeem. Het is dus van groot 

belang jullie noodzakelijke wijzigingen en mutaties regelmatig controleren en aanpassen waar nodig.  

 

Voor vragen over het gebruik van het Eqinfo platform stuur een mail naar: 

 

    michiel.vanderveen@eqin.eu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:michiel.vanderveen@eqin.eu


Overig 
 

Inloggen 
Het platform is vanuit iedere computer of telefoon met internet te openen door met de browser naar 

eqinfo.eqin.eu te gaan. 

 

 

Voor je gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen. Je kunt ook ten alle tijden rechtsboven op 

het icoon              klikken om in of uit te loggen. 

Sneller werken 

Snelkoppeling maken 

Google chrome:  

 

Terug naar inhoudsopgave 



1. Ga naar eqinfo.eqin.eu 

2. Klik op de menu-puntjes rechtbovenin 

3. Kies ‘More tools’ 

4. Kies Create shortcut… 

Internet explorer 

 

1. Internet explorer is bijna altijd je standaard-browser. Ga naar je bureaublad. 

2. Klik ergens met je rechter muisknop 

a. Klik niet op een pictogram! 

3. Kies New 

4. Kies Shortcut 

5. Typ www.eqinfo.eqin.eu 

a. Of plak een link die je gekopieerd hebt 

Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden (werkwijze voor EQIN) 

Klik nadat je bent ingelogd op ‘Save’ 

 

http://www.eqinfo.eqin.eu/


Lay-out aanpassen 
Iedere gebruiker kan de lay-out instellingen van zijn/haar account personaliseren naar eigen wens. Je 

kan bepalen welke kolommen je wilt zien en in welke volgorde. In dit hoofdstuk leer je hoe. 

Sorteren 

Je kunt op een kolom sorteren door er op de klikken. Als je van Z naar A wilt sorteren, klik je nog een 

keer op de kolom. 

 

 

Kolommen verplaatsen 

Je kunt een kolom verplaatsen door hem van links naar rechts (of vice versa) te slepen. 
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Kolommen toevoegen 

1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom. 

2. Kies kolommen 
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3. Kies de kolom die je wilt toevoegen (bijvoorbeeld de object afbeelding), vink hem aan, en kies 

“Wijzigingen opslaan”. 

 

4. De kolom verschijnt helemaal rechts. Je kunt hem naar links slepen (zie kolommen verplaatsen). 
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Weergave opslaan 

Je kunt de wijzigingen aan de lay-out op slaan. Op deze manier zie je jou wijzigingen terug wanneer je de 

pagina opnieuw laadt. 

1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom 

2. Kies Instellingen/Sla weergave op als 

 
3. Kies een naam voor de nieuwe weergave en vink “Stel in als standaard weergave” aan 



 

Weergave beheer 

Je kunt schakelen tussen verschillende weergaven in weergave beheer. 

1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom 

2. Kies Instellingen/Weergave beheer 

 

3. Klik met de linker muisknop op een weergave om hem toe te passen. 

4. Klik met de rechter muisknop op een weergave om hem als standaard in te stellen, of om hem 

te verwijderen. 
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Stickers printen 
Om stickers te kunnen printen. Moeten allereerst je printerinstellingen goed staan. Het instellen van je 

printer staat hier onder uitgelegd. 

Printer instellen 

Mochten de printers opnieuw geïnstalleerd moeten worden: 

1. Toets op de windowsknop en typ “printers” 

2. Voeg een printer toe 

o Momenteel (2019) worden de volgende stickerprinters gebruikt: 

 STPR 248: continu labels Botlek 

 STPR 249: kleine sticker met QR code Botlek 

 STPR 251: grote sticker met QR code Botlek 

 STPR 255: kleine sticker met QR code Elsloo 

 STPR 256: grote sticker met QR code Elsloo 

 STPR 258: grote sticker met QR code Antwerpen 

 STPR 259: kleine sticker met QR code Antwerpen 

 STPR 260: continu labels Antwerpen 

3. Selecteer de printer uit de lijst. En voeg deze toe 

o Mocht de printer er niet tussen staan. Druk dan op “De printer die ik zoek staat er niet 

bij”. Zoek vervolgens op naam en laat de locatie leeg 

4. Open de printer instellingen en ga naar printer voorkeuren 

5. Ga naar het tabblad Opties 

6. Per printer zijn de instellingen anders. Zie hiervoor ook de afbeeldingen 

o Continu label 

 Staand en draaien 180 

 Breedte 24mm  hoogte 140mm 

 Onprintbaar gebied alles 0 

 Sensortype: continu 

 Knippen elke 1 etiket 

o QR sticker groot 

 Staand en draaien 180 

 Breedte 118mm hoogte 75mm 

 Onprintbaar gebied links 6.1 recht 6.2 

 Sensortype tussenruimte 

 Knippen elke 1 etiketten 

 Gap markering 4mm 

o QR sticker klein 

 Staand en draaien 180 

 Breedte 70mm hoogte 50mm 

 Onprintbaar gebied alles 0 

 Sensortype: tussenruimte 

 Knippen elke 1 etiketten 

 Gap markering 3mm 

Instellingen continu label printer 
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Instellingen grote QR code sticker printer 

 

Let op! De blauw omcirkelde instelling is 5mm op de Botlek, 3mm in Elsloo en 3mm in Antwerpen 
 
Instellingen kleine QR code sticker printer 
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Let op! De blauw omcirkelde instelling is 3mm op de Botlek, 7mm in Elsloo en 3mm in Antwerpen 

Losse stickers printen 

Unieke items 

1. Ga naar het object waarvan je een sticker wilt printen (zie objecten zoeken) 

2. Scrol naar onderen op de object details pagina en klik op de sticker die u wilt afdrukken 

 

3. Klik op een van de sticker opties 

4. Er wordt een pdf bestand geopend. Klik op afdrukken. 
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5. Stel de goede printer in 

6. Zorg dat je printer op 100% grootte afdrukt (zie onderstaande afbeelding) 

7. Druk op “print” 

 

Bulk items 

1. Ga naar het menu ‘artikel zoeken’ onder hoofdmenu ‘catalogus’ (zie hoofdstuk 4.2) 

2. Vul bovenin de kolom ‘ID’ het artikel (groepsoort nummer) in en klik erop 

 

 

3. Klik op een van de sticker opties 

4. Er wordt een pdf bestand geopend. Klik op afdrukken. 

5. Stel de goede printer in 
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6. Zorg dat je printer op 100% grootte afdrukt (zie onderstaande afbeelding) 

7. Druk op “print” 

 

 

Een batch stickers printen 

1. Zoek de objecten op waarvan je een sticker wilt printen (zie objecten zoeken) 

2. Selecteer de objecten, klik op de rechter muisknop, en kies ‘Voor geselecteerde regels’ / 

‘Afdrukken’ 
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3. Kies de bijbehorende rapportdefinitie uit de lijst 

 
4. Stel de goede printer in 

5. Zorg dat je printer op 100% grootte afdrukt (zie onderstaande afbeelding) 

6. Druk op “print” 
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1. Objecten 

 

1.1 Objecten zoeken 

Filteren en klikken 
1. Ga naar ‘objecten’ 

 

2. Je vind een object het makkelijkst als je weet wat het ID is (= het materieelnummer in 

RentalMan) 

 

3. Het is ook mogelijk om op een ander veld te zoeken, zoals de omschrijving of het artikel ID (= 

de groepsoort in RentalMan). 
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4. Klik op de regel van het object dat je wilt hebben, om op de pagina van dat object te komen. 
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Snel filter 

1. Ga met je muis op de waarde staan waar je op wilt filteren (onderstaand voorbeeld: “TT 200”) 

2. Druk op de rechter muisknop, en kies “Snel filter” 

 

 
 

 

3. Er wordt nu gefilterd 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Terug naar inhoudsopgave 



1.2 Object informatie inzien 
Als je naar een object pagina gaat, kom je op de onderstaande pagina. Onder inspectie historie vind je 

alle uitgevoerde inspecties op dit object. Om andere documentatie in te zien, klik je op extra. Hier vind 

je onder anderen certificaten en handleidingen. 
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Informatie inzien voor geselecteerde regels 

Nadat één of meerdere regels geselecteerd zijn, kunnen een aantal acties uitgevoerd worden. 

 

De beschrijving van de acties spreekt redelijk voor zich. In het volgende paragraaf behandelen we 

“Afdrukken”. 

 

Gegevens afdrukken 

Onder “Afdrukken”, kun je een rapport maken van de geselecteerde regels. Er zijn verschillende 

rapporten beschikbaar voor objecten, artikelen, object-inspecties, locaties en relaties. Deze 

functionaliteit kan o.a. gebruikt worden om: 

- Stickers voor meerdere objecten tegelijk af drukken 

- Meerdere certificaten in één PDF’je krijgen 

- Bepaalde overzichten  tonen over een selectie 
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1.3 Objecten toevoegen of wijzigen 
Bovenaan het objectenoverzicht staat de knop “toevoegen”. 

 

 

Bovenaan een objectenpagina staat de knop “wijzigen”. 

 

Terug naar inhoudsopgave 



Bij het wijzigen en toevoegen van objecten gelden de volgende zaken: 

- Rode velden zijn verplicht 

- Als er puntjes achter een veld staan, kun je alleen maar waarden uit een lijst kiezen 

o Als je op de puntjes klikt, krijg je de lijst met opties te zien 

 

 

1.4 Inspectie/keuring uitvoeren 

Keuren in de Centix app (tablet of mobiele telefoon) 

Ga naar de objectenpagina in de app. Druk op het vergrootglas om op materieelnummer te zoeken, of 

druk op de streepjescode om een QR code te scannen. Scan vervolgens de QR code, of voer het 

materieelnummer in. 
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Je arriveert op de objectpagina, scrol naar beneden en creëer een nieuwe inspectie. 

 

Stappen verwijderen (alleen van toepassing voor de buitendienst) 
Wanneer een klant kiest voor, bijvoorbeeld, alleen een basic inspectieplan, dan dienen de overige 

stappen te worden verwijderd. Dit kun je doen volgens onderstaande methode. Verwijder alle stappen 

zodat je alleen de stappen overhoudt die je wilt uitvoeren. De stap ‘Administratief’ moet je altijd 

uitvoeren. 

App versie 
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Web versie 
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Keuren in Centix webversie 

Ga naar de objectpagina van het object dat je wilt keuren (onder ‘objecten zoeken’ vind je hoe je hier 

kunt komen). Kies vervolgens ‘Nieuwe inspectie’. 

 

 

Stappen verwijderen (alleen van toepassing voor de buitendienst) 

Zie stappen verwijderen en scrol naar web versie (klik hier om erheen te gaan). 
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Vragen beantwoorden 
Klik een stap open om de vragen één voor één te beantwoorden 

 
 

Of beantwoord alle vragen van de hele stap in één keer 
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Resultaat meegeven 
Als je alle vragen hebt beantwoord, bepaalt Eqinfo het resultaat automatisch. Je kunt dit resultaat 

aanpassen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten handmatig wijzigen 
Als je alle vragen hebt beantwoord, bepaalt Eqinfo automatisch een resultaat datum, status, inspectie 

relatie en inspecteur. Je kunt dit ook handmatig aanpassen in het desbetreffende veld. Zie foto  
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Inspectie sluiten 

Een inspectie wordt gesloten, als wanneer (1) vragen zijn beantwoord, (2) een resultaat is meegegeven, 

en (3) eventuele metingen zijn verwerkt (zie Metingen verwerken). 
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Verifiëren of de inspectie gesloten is 
Ga naar “openstaande inspecties” 

 

Als jouw naam in de onderstaande lijst voorkomt, is een inspectie/keuring nog niet goed afgesloten. 

Bepaal of je de inspectie/keuring alsnog wilt afsluiten, of dat je hem wilt verwijderen. Je kunt de 

inspectie/keuring afsluiten door de onbeantwoorde vragen in te vullen, een resultaat mee te geven, of 

door metingen in te lezen. 

De inspecties/keuringen staan gesorteerd op aanmaak datum. 
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Inspectie verwijderen 

Het is niet de bedoeling dat inspecties open blijven staan. Daarom is het soms nodig om een onvolledige 

inspectie te verwijderen. Zie in het volgende stukje hoe. 

Verwijderen vanuit de inspectie/keuring in de app 

Open de app en volg de onderstaande stappen. 
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Verwijderen vanuit de Eqinfo website via inspectie historie 

Ga de pagina van het object waarvan je een inspectie wilt verwijderen (zie objecten zoeken). Klik op de 

inspectie historie knop onder aan de pagina en vervolgens op inspectie verwijderen van de inspectie die 

je wilt verwijder. -> zie foto’s hieronder. 

Let op dat je de juiste inspectie verwijdert! 
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1.5 Objecten verwijderen 
Wanneer je een object wil verwijderen zoek je het object op en ga je naar de object pagina. Op de 

objectpagina klik je vervolgens op ‘Verwijderen’.  
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2. Locaties 
 

2.1 Locaties zoeken 

 

Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken (zie hoofdstuk 1.1). 

 

2.2 Locatie gegevens inzien 
Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien (zie hoofdstuk 1.2). 

2.3 Locaties aanmaken 
Onder locaties kun je nieuwe locaties aanmaken. Dit werk hetzelfde als objecten toevoegen. 

 

2.4 Locaties wijzigen 
Via een locatiepagina kun je de locatie wijzigen. Dit werkt hetzelfde als het wijzigen van objecten. 
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2.5 Locaties koppelen 
In eqinfo is het mogelijk om een locatiehiërarchie te maken. Dat wil zeggen dat bepaalde locaties onder 

andere locaties vallen. In het onderstaande voorbeeld koppelen we de volgende twee bestaande 

locaties aan elkaar: 

- Nederland 

- Zuid-Holland (sublocatie van Nederland) 

 

1. Ga naar de pagina van de hoofdlocatie (Nederland) 

2. Kies “Koppelen” / “Bestaande locatie” 
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3. Vind Zuid-Holland en klik op “Locatie koppelen” 

 
4. Bekijk de locatiehiërarchie onder “Locatie hiërarchie”. Hier is het ook mogelijk om Zuid-Holland 

weer los te koppelen van Nederland. 

 

 

2.6 Locaties verwijderen 
Via een locatiepagina kun je de locatie verwijderen. Dit werkt hetzelfde als het verwijderen van 

objecten. 

Terug naar inhoudsopgave 



 
 

 

3. Relaties 
 

3.1 Relatie zoeken 
In het menu ‘Relaties’ zie je een overzicht met de verschillende relaties waar objecten en locaties aan 

kunnen hangen. Elke gebruiker heeft slechts inzicht in de relaties die voor hem van toepassing zijn.  

 

Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien (zie hoofdstuk 1.1). 
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3.2 Relatie gegevens inzien 
Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien (zie hoofdstuk 1.2). 

3.3 Relatie gegevens wijzigen 
Via een relatiepagina kun je de relatie wijzigen. Dit werkt hetzelfde als het wijzigen van objecten. 

 

3.4 Gebruikers aanmaken (serviceplus) 
Ga naar een relatie, kies medewerkers, en kies vervolgens nieuwe persoon. 
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Vul het formulier in. Dit werkt hetzelfde als objecten toevoegen. De persoon die je krijgt automatisch de 

autorisatierol KIJK-EXTERN (kijkrol t.b.v. klanten). Als de gebruiker een andere rol nodig heeft, neem dan 

contact op met een administrator. Dit kan via Topdesk. 

4. Catalogus 
 

4.1 Product catalogus inzien op onderwerp 
 Om producten op onderwerp te zoeken in de online catalogus klik je op ‘Catalogus’ in het hoofmenu. 

Van hieruit kan je navigeren naar de verschillende productgroepen en subgroepen. 
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4.2 Artikelen (groep-soorten) specifiek zoeken 
Om gedetailleerd te zoeken in de catalogus klik je op ‘Catalogus’ en vervolgens op het submenu ‘Artikel 

zoeken’. Het specifieke artikel kan gezocht worden op  

 

Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken (zie hoofdstuk 1.1). 

4.3 Documenten uploaden 
Documenten kunnen geüpload worden op artikelniveau, en op objectniveau. Documenten die geüpload 

worden op artikelniveau, zijn zichtbaar bij alle objecten van dat artikel. 

 

1. Ga naar de objectpagina indien je wilt uploaden op objectniveau, of naar de artikelpagina 

indien je wilt uploaden op artikelniveau 
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2. Kies een documentsoort 

 
3. Selecteer een document 
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5. Beheer 

5.1 Inspecteren 
Het is mogelijk om objecten te inspecteren via Beheer / Inspecteren. 

 

Vul het object ID in om het object te keuren. Voor meer informatie over keuren en inspecteren: Zie 

Inspectie/keuring uitvoeren. 
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5.2 Metingen verwerken 
1. Ga naar metingen verwerken en voer het nummer van je SafetyPat in 

 

 

 
2. Klik op “choose file”, en selecteer de output van de SafetyPat 
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a. In de handleiding bestandsoverdracht (apart bestand) zie je hoe je een bestand van de 

SafetyPat naar je tablet / computer stuurt. Dit kan met een kabel, of met bluetooth. 

 
3. Je kunt het veld inspecteur, en inspectie relatie leeg laten, tenzij je een keuring door een 

externe partij invoert. 

 
4. Selecteer de metingen die je wilt verwerken, en klik op verwerken. 
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5.3 Openstaande inspecties 
Onder Beheer / Openstaande inspecties staan alle openstaande inspecties. Je kunt hier verifiëren of 

jouw inspecties gesloten zijn. Zie Verifiëren of de inspectie gesloten is voor meer informatie. 

6. Serviceplus 

6.1 Objectnummers genereren 
1. Klik op objectnummers genereren 

 

 
2. Vul het aantal objectnummers dat je wilt reserveren in 

3. Kies een unieke beschrijving (belangrijk voor stap 5) 

4. Zet “start op” op “500000000” (een vijf met acht nullen) 
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5. Om bijbehorende stickers te printen, filter je eerst op de omschrijving (zie stap 3) 

6. Vervolgens selecteer je alle rijen 

7. Klik met de rechter muisknop op een willekeurige rij 

8. Vervolgens kies je “Voor geselecteerde regels” / “Afdrukken” 
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9. Kies de sticker die je wilt printen, en stuur de printopdracht naar de bijbehorende printer 
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