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Inleiding
Deze handleiding is bestemd voor gebruikers met leesrechten in het EQINFO platform van EQIN.
Gebruikers met leesrechten kunnen het platform voor de volgende zaken gebruiken:






De productcatalogus inzien
Inzicht in arbeidsmiddelen in huur/beheer
Keuringen en inspecties inzien
Documentatie (bijvoorbeeld handleidingen, certificaten, specs etc.) inzien

In het achterhoofd dient gehouden te worden dat de kwaliteit van de database zo goed is als de
kwaliteit van het beheer ervan. De beheerders op hun beurt zijn weer afhankelijk van de input van de
gebruikers. Het is dus van groot belang dat gebruikers gewenste wijzigingen en mutaties doorgeven en
regelmatig controleren of de arbeidsmiddelen op hun locatie nog actueel en gekeurd zijn.

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

michiel.vanderveen@eqin.eu

Terug naar inhoudsopgave

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:

1.
2.
3.
4.

Ga naar eqinfo.eqin.eu
Klik op de menu-puntjes rechtbovenin
Kies ‘More tools’
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’

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.

Terug naar inhoudsopgave

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

Terug naar inhoudsopgave

Kolommen toevoegen
1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom.
2. Kies kolommen

3. Kies de kolom die je wilt toevoegen (bijvoorbeeld de object afbeelding), vink hem aan, en kies
“Wijzigingen opslaan”.

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

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

Terug naar inhoudsopgave

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.

Terug naar inhoudsopgave

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).

Terug naar inhoudsopgave

4. Klik op de regel van het object dat je wilt hebben, om op de pagina van dat object te komen.

Terug naar inhoudsopgave

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.

Terug naar inhoudsopgave

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

Terug naar inhoudsopgave

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).

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).

3.2

Relatie gegevens inzien

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

Terug naar inhoudsopgave

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.

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).

