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Testfase instellen

Om het klantscherm te openen klikt u links op de aansluiting en daarna op 'Details'.



Aansluiting volledig in test
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Stap 1: Klik links in het startscherm op de aansluiting.

Stap 2: Klik op 'Details' om het klantscherm te openen.

Stap 3: Klik in het klantscherm op 'Add On Test'
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Stap 4: Klik op de schuifbalken om de uren en/of minuten aan te passen of klik op
'Hours' en/of  'Minutes' om de uren/minuten in te voeren. 

Stap 5: Zodra u de uren/minuten wilt aanpassen zal een pop-up met de titel 'Validate'
getoond worden; klik rechtsonder op DONE.
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Stap 6: Nu kunt u verder gaan met het aanpassen van de uren/minuten.

Stap 7: Vul bij 'Reason' een reden in voor de test; bijv. 'Onderhoud'. 

Stap 8: Klik op 'START'



Aansluiting in de toekomst in test

7

Stap 1: Klik links in het startscherm op de aansluiting.

Stap 2: Klik op 'Details' om het klantscherm te openen.

Stap 3: Klik in het klantscherm op 'Add On Test'
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Stap 4: Klik in het testscherm op 'ADVANCED'.

Stap 5: Een pop-up met de titel 'Validate' wordt getoond; klik rechtsonder op DONE.
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Stap 6: Een pop-up met de titel 'On Test Advanced - New' wordt getoond. Vul bij
'Reason' een reden in voor de test; bijv. 'Onderhoud'. 

Stap 7: Stel de data en tijden van de testfase naar wens in.

Stap 8: Klik op 'DONE'



Aansluiting gedeeltelijk in test
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Stap 1: Klik links in het startscherm op de aansluiting.

Stap 2: Klik op 'Details' om het klantscherm te openen.

Stap 3: Klik in het klantscherm op 'Add On Test'
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Stap 4: Klik in het testscherm op 'ADVANCED'.

Stap 5: Een pop-up met de titel 'Validate' wordt getoond; klik rechtsonder op DONE.



Stap 7: Voer bij 'System' de cijfer 1 in.
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Stap 6: Een pop-up met de titel 'On Test Advanced - New' wordt getoond. Vul bij
'Reason' een reden in voor de test; bijv. 'Onderhoud'. 

Stap 8: Klik op 'Zone' om de
zonelijst te openen.

Stap 9: Vink de gewenste zones aan in de zonelijst. U kunt via de zoekfunctie (het
vergrootglas boven de zonelijst) ook zoeken naar een zone zowel op zonenummer
als op zonebenaming.

Stap 10: Klik op 'DONE'



Meerdere testfases instellen
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Als er meerdere personen op dezelfde locatie aan het testen zijn, kan het nodig zijn
om meerdere testfases in te stellen. 

In het startscherm kunt u op twee plaatsen zien of een aansluiting al in test staat. 
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Stap 1: Klik links in het startscherm op de aansluiting.

Stap 2: Klik op 'Details' om het klantscherm te openen. Rechtsboven zult u in het rood
zien staan dat de aansluiting in test staat.

Stap 3: Klik op 'Add On Test' om nog een testfase toe te voegen. Volg de stappen uit
de voorgaande hoofdstukken om de aansluiting naar wens in test te plaatsen. 



Aansluiting uit test
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Stap 1: Klik links in het startscherm op de aansluiting.

Stap 2: Klik op 'Details' om het klantscherm te openen. Rechtsboven zult u in het rood
zien staan dat de aansluiting in test staat.

Stap 3: Klik op 'Current On Test'. 
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Stap 5: Een pop-up wordt getoond met de vraag of u zeker weet dat u de testfase wilt
beëindigen; klik op 'OK'

Stap 4: Klik op het prullenbak icoon

Stap 6: Een pop-up met de titel 'Reason' wordt getoond. Vul de reden van het
beëindigen van de test in (bijv. 'einde test') en klik op 'OK'



Logboek
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Het logboek wordt standaard getoond in het startscherm en in het klantscherm. U kunt
het logboek ook openen via de navigatie links in het klantscherm door op 'Activity Log'
te klikken.



Terug naar startscherm
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Om terug te gaan naar het startscherm klikt u linksboven onder 'Home' op 'My
Dashboard'.

Als u 'My Dashboard' niet ziet staan; klik dan op 'Home' om het menu uit te klappen.


