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1.

Introductie

Dit document beschrijft hoe een gebruiker van het FMIS kan inloggen in het web portaal.
Het FMIS is een modulaire applicatie. Modulair wil zeggen dat ingelogd kan worden in verschillende
modules, afhankelijk van het type “taak” dat uitgevoerd dient te worden. Wanneer bijvoorbeeld een
verdiepingsplan geraadpleegd dient te worden maken we gebruik van de “Space Module”. Wanneer we
een GO!Fixit melding wensen aan te maken doen we dit via de “Helpdesk” module. Het mobiele equivalent
hiervan is de “Mobile Service Request” applicatie terug te vinden in de appstores.

2.

Inloggen in het web portaal
Het consulteren van data zal hoofdzakelijk gebeuren via het web portaal.
Via de het volgende scherm kan je inloggen, de weblink is via de beheerders op te vragen:

Om te kunnen inloggen op het web portaal is er ook een actieve account nodig. Dit wil zeggen dat de
systeemadministrator toegang moet verlenen door een account aan te maken.
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Na het inloggen zal je deze start pagina te zien krijgen:

Afhankelijk van de gebruikersrechten van de account waarmee ingelogd wordt, zullen bepaalde webmodules al dan niet getoond worden.
Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld geen toegang heeft tot de “Work Order” module, zal dit icoon
niet zichtbaar zijn.
UITZONDERING: Wanneer je jouw paswoord hebt laten resetten door onze FMIS beheerders of als
je inlogt voor de eerste keer dan zal er eerst een pop-up op jouw scherm verschijnen waar gevraagd
wordt om nogmaals het oude paswoord in te geven en dan een nieuw paswoord en dit nogmaals te
herhalen om typefouten te voorkomen.
Deze pop-up zal zich aanbieden na het inloggen met het paswoord dat je in eerste instantie van de
beheerder hebt gekregen en voor dat de applicatie zich opent.

Aan het nieuwe paswoord zijn enkele voorwaarden verbonden:
-

Minimum lengte is 6 tekens
Minimum 1 kleine letter
Minimum 1 hoofdletter
Minimum 1 cijfer
Minimum 1 speciaal teken (Speciale tekens: @ % + / ‘ ! # $ ^ ? : . () {} [] ~ - _ *)

Op de werking de modules zelf wordt niet verder ingegaan in dit document.
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