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WEB
123782 – Object detail 2.0
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Het is zo ver! Het nieuwe objectdetail is geïntroduceerd.
Om ervoor te zorgen dat men zo goed mogelijk voorbereid is op deze grote wijziging, wordt deze
wijziging zo goed als mogelijk beschreven in deze release notes. Na de release notes zal er een
Webinar worden gegeven, meer vragen? Neem dan contact op met de support of sales afdeling.

Weergaves
Om niet helemaal in het diepe gegooid te worden zijn er standaard 2 weergaves samengesteld. Een
weergave met 2 kolommen en een met 3 kolommen. Standaard wordt de weergave met 3
kolommen ingeladen. Via het aanpassen van het objectdetail is het mogelijk om tussen de
weergaves te wisselen.
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indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie.
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Aanpassen van objectdetail
Voor het aanpassen van het objectdetail is recht 3.14.27 – Access to form configurations benodigd.
Is dit recht toegekend dan is de aanpasknop in het objectdetail zichtbaar.
Secties slepen, verwijderen, wijzigen
Het objectdetail is gebaseerd op een formulier wat in elkaar te slepen is. Er zijn verschillende secties
gemaakt zodat het detail geheel naar eigen wens in te richten is. Een sectie wordt toegevoegd door
de sectie op de gewenste plek te slepen. Wanneer men met de muis over de gesleepte sectie heen
gaat, komen de knoppen om deze te wijzigen of te verwijderen tevoorschijn.
De volgende secties hebben een wijzig knop beschikbaar:
- CMS
- Object stamgegevens
- Object service verzoeken
- Gerelateerd

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt
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Secties
Voor elke functionaliteit is een sectie beschikbaar gesteld. Hieronder wordt per sectie uitgelegd wat
de functionaliteit is.
Stamgegevens
De stamgegevens is een sectie welke meerdere keren op het objectdetail kan worden geplaatst. Bij
de stamgegevens kan men zelf bepalen welke velden zichtbaar zijn door deze te slepen. De velden
object eigenaar en product zijn klikbaar zodat men direct naar de desbetreffende relatie of het
product wordt genavigeerd. Bij de sectie stamgegevens is het mogelijk zelf een titel in te stellen.
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Documenten
De documentensectie is niet in te stellen. Wanneer er geen documenten aan het object gekoppeld
zijn, dan wordt deze sectie niet getoond. Documenten zijn toe te voegen door de knop bovenin het
objectdetail.
Object afbeelding
De afbeelding sectie heeft geen wijzig opties. De afbeelding van het object kan worden gewijzigd als
men voldoende rechten heeft. Als men op de afbeelding klikt wordt de afbeelding in een grotere
weergave getoond.
Specificaties
De specificaties, of eigenschappen , hebben geen extra instelmogelijkheden. De specificaties worden
alleen getoond als er eigenschappen op het objecttype zijn toegevoegd. Afhankelijk van de gebruiker
worden de juiste specificaties getoond.
Onderhoud en inspectie schema’s
Ook voor de onderhoud & inspectie schema’s zijn geen instelmogelijkheden. In deze sectie worden
alle gekoppelde onderhoud en inspectie schema’s getoond. De certificaat knop wordt alleen
zichtbaar als een afgeronde inspectie aanwezig is.
Aan deze sectie zijn een aantal rechten verbonden. De volgende knoppen zijn alleen zichtbaar als het
bijbehorende recht is toegekend:
Knop
Recht
Nieuwe inspectie
1.2.3.1.2
1.2.3.1.3
Historie
1.2.3.1.1 – Read
Wijzigen
1.2.11 – Change Object MI Plan schemes
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Objectlocatie grid
De objectlocatie grid sectie bevat geen instelmogelijkheden. Deze sectie heeft dezelfde
functionaliteit als het locaties tabblad in het oude objectdetail.
Objectlocatie lijstweergave
De objectlocatie lijstweergave is een nieuwe sectie, ook deze sectie bevat geen wijzig opties. Deze
sectie toont alle locaties van een object. In de lijstweergave is het mogelijk om vanuit de locatie
meteen een object toe te voegen aan de verplaatsmand.
Object service verzoeken
Ook de service verzoeken sectie is nieuw, in deze sectie is het mogelijk om een formulier via
/backoffice/formconfigurations toe te voegen aan het objectdetail. Door deze sectie toe te voegen is
het mogelijk om een serviceverzoek vanuit het objectdetail in te dienen.
De sectie toont de laatste 5 openstaande workflowitems, laatste 5 gearchiveerde workflowitems en
een knop om een nieuw serviceverzoek in te dienen.

Verplaatslog
Voor de verplaatslog zijn geen instelmogelijkheden, de verplaatslog toont de laatste 5 verplaatsingen
met de nieuwste bovenaan. Als er meer dan 5 verplaatsingen beschikbaar zijn wordt de knop ‘Toon
alles’ zichtbaar, deze navigeert naar een pagina met alle verplaatsingen.
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Certificaten
Deze sectie toont het laatste certificaat per Object OI planschema. Door te klikken op het certificaat
wordt het certificaat gedownload. Er zijn geen extra instellingen voor deze sectie.
Gerelateerd
De gerelateerd sectie is in te stellen met welke linkjes er getoond mag worden. Deze sectie navigeert
de gebruiker naar de objectlocaties, verplaatslog, object inspectie planschema’s, object inspecties of
workflow items welke aan het object gekoppeld zijn.

Inspectie wizard
De inspectie wizard toont twee knoppen om te inspecteren;
- Nieuwe inspectie uitvoeren volgens schema
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- Nieuwe ongeplande inspectie uitvoeren
De knoppen worden getoond afhankelijk van de rechten van de gebruiker en of er een schema op
het object is toegevoegd.

CMS
De CMS sectie is voor gevorderde gebruikers, deze sectie biedt de mogelijkheid om extra
functionaliteiten toe te voegen door middel van HTML code. Heeft u wensen welke niet in het
standaard objectdetail gemaakt kunnen worden? Neem dan contact op met de sales afdeling om
een afspraak te maken met een van onze consultants.
Weergavebeheer
In de object systeem instellingen zijn er twee standaard weergaves in te stellen en weergaves per
gebruikersrol. In de instellingen zijn twee nieuwe knoppen en een nieuwe instelling toegevoegd.
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De knop ‘standaard object detail weergave’ bevat een navigatie naar de pagina om de standaard
weergave in te stellen.
De knop ‘standaard sticker detail weergave’ bevat een navigatie naar de pagina om de weergave in
te stellen voor de pagina waar men op komt als men een sticker scant.
Daarnaast is het mogelijk om per rol een weergave in te stellen. Via de knop ‘instellingen per rol’ kan
men per rol een ‘standaard weergave object detail’ instellen. Is de weergave nog niet beschikbaar,
dan kan men een nieuwe weergave voor deze rol toevoegen.
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