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In de serveromgeving 

Je moet een overzicht hebben van meldingen of werkbonnen die in dezelfde status staan. Dan kan je daar 
een aantal records van selecteren (shift als je opeenvolgende records wil selecteren of ctrl als de records 
die je wilt selecteren niet onder elkaar staan).  

Klik dan rechts met de muis en selecteer : “Activiteit toevoegen”. (is een foute vertaling, moet eigenlijk zijn 
“Actie toevoegen”).  

Er opent zich dan een scherm waar je dit kan doen. Je kan dan tegelijk toewijzen aan iemand, allemaal 
tegelijk.  

 

 

 

Als je op dezelfde manier records selecteert (meldingen of werkbonnen) en je kiest voor “bewerken” (net 
boven activiteit toevoegen) of bovenaan in het lint het symbooltje met het potlood. Dan kan je een aantal 

In bulk aanpassen van records 
in een overzicht (19/04/2017) 

Kies een afdeling/entiteit. 
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gegevens in werkbon of melding in bulk aanpassen. Eerst moet je op het grijze pijltje bij het veld klikken, 
dan wordt het groen. Dan kan je via drop-down pijltje of symbooltje van tabel, een nieuwe keuze maken. 
Daarna bevestigen. 

 

In de webportaal 

Werkbonnen 

Open een overzicht van werkbonnen waar je de status of andere informatie in bulk van wilt veranderen.  

Selecteer de records waar je de wijzigingen aan wilt aanbrengen, door ze aan te vinken in het hokje links 
van het record. Klik dan op de knop met het potloodje “Bewerken”.  

 

Er verschijnt dan een nieuw scherm. Als je een veld wil wijzigen, klik je eerst op het pijltje zodat het groen 
wordt, dan kan je het wijzigen. Onderaan moet je dan “Opslaan en sluiten”.  

Als je alle geselecteerde records tegelijk van status wilt wijzigen, klik dan op de knop onderaan “Activiteit 
toevoegen”. Verander de status en bevestig.  
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Meldingen 

Het principe om meldingen in bulk te bewerken is hetzelfde als voor de werkbonnen hierboven beschreven. 
Alleen is er een andere knop ipv het potloodje. Het is ook niet mogelijk om in de webportaal meldingen in 
bulk van status te wijzigen. Dit gaat alleen in de serveromgeving.   

Open een overzicht van meldingen, selecteer de meldingen waar je in bulk wijzigingen wilt in aanbrengen. 
Klik dan op de knop “Bewerken van geselecteerde meldingen”.  Je moet het overzicht onderaan versmallen.  

 

Onderaan verschijnen de velden waar je kan wijzigen. Je moet ook hier eerst op het pijltje klikken bij het 
veld en dan het veld zelf wijzigen. Bevestigen met de knop “Updaten”.  
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