
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis Handleiding 

  



Inhoudsopgave 

Basis Handleiding ............................................................................................................................................................. 1 

1 Inleiding ...................................................................................................................................................................... 3 

2 Algemene applicatie elementen ................................................................................................................................. 4 

2.1 Help knop ............................................................................................................................................................ 4 

2.2 Favorieten knop .................................................................................................................................................. 4 

2.3 Maximale grootte benutten van scherm ............................................................................................................. 4 

2.4 Dubbelklik mogelijkheid ...................................................................................................................................... 4 

2.5 Notificaties .......................................................................................................................................................... 5 

2.6 My To Do’s .......................................................................................................................................................... 5 

2.7 Add Document .................................................................................................................................................... 6 

2.8 Wisselen van omgeving (Tenant) ....................................................................................................................... 7 

2.9 Search Bar .......................................................................................................................................................... 7 

2.10 Sorteren van Kolommen ............................................................................................................................... 7 

3 Pagina elementen ...................................................................................................................................................... 8 

3.1 Openen van kalender ......................................................................................................................................... 8 

3.2 Kiezen van een waarde uit een lijst .................................................................................................................... 8 

3.3 Snelkoppelingen processen ............................................................................................................................... 9 

4 Administration opties ................................................................................................................................................ 10 

4.1 Gebruiker aanmaken ........................................................................................................................................ 10 

4.2 Smart Search (administrator) ........................................................................................................................... 13 

4.3 Autonumbering ................................................................................................................................................. 14 

5 Incoming EDI job ........................................................................................................................................................ 2 

5.1 Uitvoeren van een EDI job .................................................................................................................................. 2 

 

  



1 Inleiding 
Dit document geeft uitleg over de GUI van de applicatie van Adaption. In dit document wordt van verschillende 

elementen binnen de applicatie beschreven wat hun functionaliteiten zijn en staan de basis handelingen welke een 

gebruiker of administrator kan uitvoeren binnen de applicatie. 

  



2 Algemene applicatie elementen 
Binnen de Adaption applicatie wordt er gebruik gemakt van algemene applicatie elementen welke ervoor zorgen dat 

een gebruiker efficiënt en logisch met het systeem kan omgaan. Binnen dit hoofdstuk worden de algemene elementen 

vermeld en beschreven wat hun functionaliteiten zijn. 

2.1 Help knop 

 

Binnen de applicatie bevindt zich een helpknop welke een gebruiker uitleg geeft over de snel toets mogelijkheden. 

Zodra een gebruiker op deze knop druk verschijnt er een venster waarin de snel toetsen staan omschreven met de 

bijbehorende snel toets combinatie (zie Afbeelding 1). 

Afbeelding 1 

 

2.2 Favorieten knop 

 

Naast de helpknop bevindt zich een favorieten knop. Als een gebruiker zich binnen een pagina bevindt kan door 

middel van deze knop de huidige pagina als favoriet worden opgeslagen. Na het opslaan van de pagina zal de net 

aangemaakte favoriet zich boven het menu bevinden (zie Afbeelding 2). 

Afbeelding 2 

 

2.3 Maximale grootte benutten van scherm 

2.4 Dubbelklik mogelijkheid 

Een record openen binnen de applicatie kan op drie manieren. Een manier is om op de edit knop te drukken .  

Een andere manier is om dubbel te klikken op een record. Op deze manier wordt een record geopend om te kunnen 

bewerken. De laatste manier is om via de rechtermuisknop op edit te klikken. 

2.5 Notificaties 

 



De applicatie is voorzien van een mogelijkheid om alle meldingen van het systeem te bekijken welke bestemd zijn 

voor de gebruiker. 

2.6 My To Do’s 

 

Bovenaan de applicatie worden de openstaande activiteiten (To Do’s) van de huidige gebruiker weergegeven met 

verschillende prioriteiten. 

 Geeft aan hoeveel activiteiten er nog open staan met een hoge prioriteit 

 Geeft aan hoeveel activiteiten er nog open staan met een gemiddelde prioriteit 

 Geeft aan hoeveel activiteiten er nog open staan met een lage prioriteit 

Door op een van de drie vlakken te drukken wordt er een pagina geopend met een lijst van de openstaande 

activiteiten van de huidige gebruiker met de gekozen prioriteit. Door een activiteit (To Do) te openen binnen deze 

pagina kan deze meteen worden uitgevoerd. 

Op de overzichtspagina van de dossiers wordt door op de rechtermuisknop op een dossier te drukken ook een 

overzicht weergegeven van de To Do’s voor dat dossier (zie Afbeelding 3) 

Afbeelding 3 

  

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen To Do’s waar meerdere acties onder staan en enkele To Do’s. 

Een To Do waar meerdere acties onder staan wordt weergegeven met de icoon . 

Enkele To Do’s worden weergegeven met de icoon  

De icoon voor een To Do waar meerdere acties onder staan wijzigt naar aanleiding van het aantal uitgevoerde acties. 

Betekent dat één of meerdere acties onder deze To Do zijn uitgevoerd maar nog niet allemaal. 

Betekent dat alle acties onder deze To Do zijn uitgevoerd. 

Het is ook mogelijk om alle acties voor een To Do in een keer uit te voeren. Dit wordt gedaan door op de To Do te 

drukken. Er verschijnt een pop-up van alle acties welke uitgevoerd moeten worden (zie Afbeelding 4). Hier worden 

alleen de acties weergegeven welke nog niet zijn uitgevoerd. 

Afbeelding 4 

 



Hier kunnen de acties worden geselecteerd welke uitgevoerd moeten worden. Door op de  knop de drukken 

zullen de geselecteerde acties worden uitgevoerd. 

2.7 Add Document 
Binnen het dossier scherm is het mogelijk een document toe te voegen aan een dossier. Door rechtermuisknop op 

een dossier te drukken verschijnt de optie “Add Document” (zie Afbeelding 5) 

Afbeelding 5 

  

Door op deze optie te drukken verschijnt er een pop-up waar een bestand kan worden gekozen om te koppelen aan 

het dossier (zie Afbeelding 6) 

Afbeelding 6 

  

Met de knop “Bestand kiezen” kan een bestand worden gekozen welke zich op de computer bevindt. In het veld 

“Description” kan een omschrijving worden gegeven van het bestand dat wordt gekoppeld aan het dossier. Binnen het 

veld “Document type” kan uit een lijst worden gekozen wat voor bestand aan het dossier wordt gekoppeld. 

Door hierna op de knop  te drukken wordt het bestand gekoppeld aan het dossier. Het document is hierna 

terug te vinden binnen het gekozen dossier onder het tabblad “Documents” (zie Afbeelding 7) 

Afbeelding 7 

 

2.8 Wisselen van omgeving (Tenant) 
Binnen de applicatie bevindt zich een drop down lijst waar de huidige gebruiker kan wisselen van omgeving (Tenant, 

eigenaar) (zie Afbeelding 8) In deze lijst staan alle omgevingen welke toegewezen zijn aan de huidige gebruiker. Als 

een andere omgeving wordt gekozen wordt de huidige vervangen door de gekozen omgeving. 



Afbeelding 8 

 

2.9 Search Bar 
Bovenaan een pagina bevindt zich een Search Bar (zie Afbeelding 9). Deze maakt het mogelijk binnen de huidige 

pagina te zoeken. Door op de pijl naast het vergrootglas te drukken  kan er een selectie worden gemaakt uit de 

bestaande kolommen binnen de lijst. Na een kolom te hebben geselecteerd kan er door middel van een zoekopdracht 

binnen deze kolom worden gezocht. 

Afbeelding 9 

 

2.10 Sorteren van Kolommen 
Op een pagina met een lijst kan op de getoonde kolommen worden gedrukt om opties toe te passen op de gekozen 

kolom. Na het drukken op een kolom verschijnen de volgende opties. 

 Oplopend sorteren – Zorgt ervoor dat de kolom oplopend wordt gesorteerd 

 Aflopend sorteren – Zorgt ervoor dat de kolom aflopen wordt gesorteerd 

 Kolom verwijderen – Zorgt ervoor dat de kolom wordt verwijderd uit de lijst 

 Break toevoegen – Maakt een break tussen ieder record van de lijst. 

3 Pagina elementen 
Bijna iedere pagina bevat de volgende elementen: 

 Toevoegen van een nieuw record 

 Sluiten, wijzigingen niet opslaan 

 Record verwijderen (CTRL+Delete) 

 Sluiten, wijzigingen opslaan (CRTL+Shift+S) 

 Wijzigingen opslaan, record niet sluiten (CTRL+S) 

 Record kopiëren (CTRL+Shift+C) 

 Record verversen (F5) 

 Actie knop waaronder zich verschillende processen kunnen bevinden (CTRL+E) 



3.1 Openen van kalender  

 

Voor sommige invoervelden moet een datum worden geselecteerd. Door op het kalender icoon te drukken wordt er 

een kalender geopend (zie Afbeelding 10) zodat de juiste datum geselecteerd kan worden. Het is ook mogelijk een 

datum handmatig in te typen. Binnen een datum veld kan door middel van de sneltoets CTRL+D de huidige datum 

worden toegevoegd aan het veld. Ook na het invullen van alleen een dag (bijv. 01) kan met de tabknop het veld 

verder ingevuld worden. Hey systeem pakt dan automatisch de huidige maand en jaar. 

Afbeelding 10 

 

Voor het invoeren van een tijdveld kan gebruik worden gemaakt van de sneltoets CTRL+R. Hiermee wordt de huidige 

tijd ingevoerd. Ook door het invoeren van een cijfer wordt met de tabtoets de tijd ingevuld welke begint met het 

ingevoerde cijfer. 

3.2 Kiezen van een waarde uit een lijst  

 

Sommige velden hebben de mogelijkheid om een waarde te kiezen uit een lijst. Met de knop  wordt de lijst 

geopend zodat een waarde kan worden gekozen. Om de waarde te verwijderen uit het veld kan dubbelgedrukt 

worden op . Door met de cursor in een veld te staan met een lijst kan door op de sneltoets F8 de lijst ook worden 

geopend. Als het veld dat moet worden ingevuld een lijst bevat waarvan de waardes bekend zijn, kan door middel van 

het invullen van het begin van een waarde deze worden aangevuld door op de tabtoets te drukken.  

3.3 Snelkoppelingen processen 
Ook voor processen kunnen snelkoppelingen worden aangemaakt. Dit kan alleen door een administrator worden 

gedaan. 

 

Van links naar rechts kunnen de processen worden aangeroepen met de volgende snel toetsen. 

Process 1 – Sneltoets CTRL + Shift + 1 

Process 2 – Sneltoets CTRL + Shift + 2 

Process 3 – Sneltoets CTRL + Shift + 3 

Process 4 – Sneltoets CTRL + Shift + 4 

Process 5 – Sneltoets CTRL + Shift + 5 

  



4 Administration opties 
De administration opties zijn alleen zichtbaar voor gebruikers met administrator rechten. Binnen dit menu item heeft 

de administrator de mogelijkheid om de applicatie in te richten. 

4.1 Gebruiker aanmaken 
Een administrator heeft de rechten om een nieuwe gebruiker aan te maken. Deze optie valt onder het administration 

menu item binnen de volgende locatie (zie Afbeelding 11). 

Afbeelding 11 

 

Na het drukken op het menu item verschijnt er een overzicht van de gebruikers welke zijn aangemaakt binnen de 

applicatie. Voor het toevoegen van een nieuwe gebruiker moet op de groene  gedrukt worden. Hierna verschijnt 

een nieuw scherm waarin de gegevens van de nieuwe gebruiker kunnen worden ingevuld (zie Afbeelding 12). 

Afbeelding 12 

 

. 

E-mail 
Hier moet het e-mail van de nieuwe gebruiker worden ingevuld. Dit e-mail adres wordt tevens ook gebruikt als 

gebruikersnaam voor het inloggen in de applicatie. 

First name 
Vul hier de voornaam in van de nieuwe gebruiker. 



Name 
Vul hier de achternaam is van de nieuwe gebruiker. 

Valid Till 
Dit veld bepaald de datum tot wanneer het account van de nieuwe gebruiker actief zal blijven. 

Blocked 
Met deze optie is het mogelijk een gebruiker te blokkeren zodat deze geen gebruik meer kan maken van de applicatie. 

Het veld “Login Tries” geeft weer hoe vaak een gebruiker met de verkeerde gegevens heeft geprobeerd in te loggen. 

Een gebruiker kan maximaal drie Login Tries hebben. Hierna wordt automatisch de checkbox “Blocked” geselecteerd 

en heeft de gebruiker geen toegang meer tot het systeem. 

Language 
Hiermee wordt de taal ingesteld van de applicatie voor de nieuwe gebruiker. Rapportages en meldingen worden in 

deze taal weergegeven. 

IP check 
Deze optie zorgt ervoor dat voor een nieuwe gebruiker kan worden ingesteld dat deze alleen maar vanaf de werkplek 

kan inloggen op de applicatie en bijvoorbeeld niet vanaf huis of een andere locatie. 

De IP check heeft vier opties om in te stellen voor een gebruiker: 

IP Allow mail 
Deze optie geeft geen blokkade aan het gebruikte IP adres waarmee wordt ingelogd maar wordt wel gevalideerd door 

het systeem. Als het gebruikte IP adres niet is gevalideerd in het systeem dan kan de gebruiker wel inloggen maar 

wordt er een mail verstuurd met daarin de melding dat er is ingelogd met een IP adres welke niet is geverifieerd. 

IP Block mail 
Met deze optie zit er een blokkade op het account van de gebruiker. Als de gebruiker probeert in te loggen krijgt deze 

een e-mail waarin staat dat de gebruiker gen toegang heeft tot het systeem. 

IP Block 
Met deze optie wordt er een blokkade gemaakt voor de gebruiker. De gebruiker kan niet inloggen op het systeem 

maar krijgt hier geen e-mail van. 

None 
Met deze optie is er geen blokkade voor de gebruiker en krijgt de gebruiker ook geen meldingen via e-mail. 

IP Addresses 
Onder het tabblad “IP Addresses” staat een overzicht van alle IP adressen waarmee de gebruiker heeft ingelogd. Hier 

heeft een administrator de mogelijkheid om gebruikte IP adressen te valideren. Als een IP adres niet is geverifieerd en 

de IP check staat op “IP Allow Mail” dan krijgt een gebruiker een e-mail waarin staat dat er ingelogd is met het 

account vanaf een IP adres welke niet is geverifieerd. Zodra een IP adres is geverifieerd in het systeem en een 

gebruiker logt in vanaf dit IP adres met “IP Allow Mail” dan krijgt de gebruiker geen melding meer via de e-mail omdat 

het systeem het IP adres herkend en deze is geverifieerd.   

User Login History 
Binnen het tabblad “User Login History” staat een overzicht van alle IP adressen waarmee een gebruiker heeft 

ingelogd. Hierbinnen kan een administrator bekijken welke IP adressen allemaal zijn gebruikt door een gebruiker. 

Mocht er een IP adres moeten worden toegevoegd voor een gebruiker waarmee de gebruiker mag inloggen kan deze 

worden toegevoegd onder het tabblad “IP Addresses”. 

Thousand seperator 
Met deze optie kan worden bepaald hoe een numerieke waarde wordt genoteerd. (bijv. 1000,00 of 1.000,00) De 

thousand seperator is taalafhankelijk. Dit betekend dat als voor een gebruiker de taal NL is ingesteld en er moet bijv. 

een prijs worden ingevoerd dan past de thousand seperator zich hierop aan. (bijv. De thousand seperator is niet 

geselecteerd en de taal van de gebruiker staat op NL dan wordt een waarde van 1000 genoteerd als 1000,00. Is de 

thousand seperator wel geselecteerd en staat de taal op NL wordt de waarde van 1000 genoteerd als 1.000,00) 

De thousand seperator zet de scheidingsteken ook automatisch om naar het standaard van de gekozen taal. (Bijv. in 

Nederland wordt een numerieke waarde als volgt genoteerd, 12,10) Als de taal van een gebruiker op NL staat dan 

wordt 12.10 automatisch omgezet naar 12,10. 



Admin 
Met deze optie kan worden bepaald of de nieuwe gebruiker ook administrator rechten moet krijgen. 

Show complete menu 
Met deze optie heeft de nieuwe gebruiker de mogelijkheid om “Show complete menu” in te schakelen. Met show 

complete menu heeft de gebruiker de mogelijkheid om het gehele menu structuur te tonen. Ook de menu items welke 

niet specifiek aan deze gebruiker zijn toegewezen. 

Door de gegevens op te slaan wordt de nieuwe gebruiker aangemaakt volgens de ingevulde gegevens. Een nieuwe 

gebruiker moet eerst gevalideerd worden door Adaption voor deze gebruik kan maken van de applicatie. 

Gebruiker rechten geven voor meerdere eigenaren 
Een administrator heeft de rechten om voor een gebruiker in te stellen dat deze toegang heeft tot verschillende 

eigenaren binnen het systeem. Deze rechten kunnen worden toegekend onder het tabblad “User Relation Owner”. 

Door op de groene  te drukken kan er een nieuwe relation worden toegevoegd (zie Afbeelding 13). 

Afbeelding 13 

  

Na het toevoegen van een nieuwe relation is deze te selecteren onder de Tenant drop down list (zie hoofdstuk 2.10).  

Wachtwoord wijzigen (administrator) 
Een administrator heeft de mogelijkheid om de wachtwoorden van gebruikers te wijzigen. Gebruikers kunnen zelf 

alleen hun eigen wachtwoord wijzigen.  

Door een gebruiker te selecteren en te bewerken kan door middel van de actie knop (zie afbeelding 36) gekozen 

worden voor de optie “Change Password” (zie Afbeelding 15) 

  



Afbeelding 14 

 

Afbeelding 15 

 

Hierna wordt er een pop-up geopend waar een nieuw wachtwoord kan worden invult. Dit wachtwoord moet nogmaals 

herhaald worden ter controle (zie Afbeelding 16). 

Afbeelding 16 

 

Na het drukken op de  knop is het wachtwoord voor de gebruiker gewijzigd. 

4.2 Smart Search (administrator) 
De zoekmogelijkheden voor de smart search kunnen door een administrator worden ingesteld. Dit wordt gedaan 

binnen de pagina “Smart Searches” (Het is nu alleen nog mogelijk om een smart search uit te voeren voor de pagina  

dossiers) 

Op de pagina “Smart Searches” wordt het item “Dossiers” getoond. Dit is de pagina waarbinnen de smart search zal 

zoeken. Het item kan worden bewerkt om kolommen toe te voegen of te verwijderen (zie Afbeelding 17).  

Afbeelding 17 

 

Ook kan gedefinieerd worden welke kolommen gebruikt moeten worden wanneer een gebruiker ervoor kiest om te 

zoeken op “All columns”. Door voor een smart search column de optie “Global Search” te selecteren (zie Afbeelding 

18) wordt deze kolom ook gebruikt wanneer een gebruiker een zoekopdracht gebruikt en kiest voor zoeken binnen “All 

Columns”. Zodra voor een Smart Search Option de optie “Global Search” is geselecteerd wordt deze op de 

overzichtspagina weergegeven met een en wordt deze kolom ook gebruikt voor het zoeken met “All columns”. 



Afbeelding 18 

 

4.3 Autonumbering 
De applicatie geeft de mogelijkheid tot doornummeren, om een unieke identificatie aan te maken.  

Op de pagina Numberranges kan een nieuwe range toegevoegd worden via de groene  knop. Hierbij moet een 

naam opgegeven worden, en kan een type aangegeven worden. 

De numberrange kan aangepast worden door een prefix op te geven, de minimale lengte aan te geven (deze bepaalt 

het aantal voorloopnullen). Bovendien kan de numberrange bestaan uit meerdere regels. Zie het voorbeeld hieronder 

(zie 

Afbeelding 19 en Afbeelding 20): het volgende number in deze reeks zal (in 2016) zijn: W_2016_14960 

Afbeelding 19 Afbeelding 20 

 

De Numberrange kan hierna gekoppeld worden aan een tabel in het scherm Auto Numbering. Ook hier kan met de 

groene   knop een nieuwe koppeling aangemaakt worden: door het bij elkaar kiezen van de tabel en de 

numberrange. 
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5 Incoming EDI job 

5.1 Uitvoeren van een EDI job 

Een incoming EDI job wordt toegevoegd binnen de pagina “EDI Jobs”. Maak gebruik van de groene  knop om 

een nieuwe EDI Job toe te voegen (zie Afbeelding 21). 

Afbeelding 21 

     

Er verschijnt een pop-up met een wizard waarin de gegevens van de nieuwe EDI Job kunnen worden ingevoerd (zie 

Afbeelding 22). 

Afbeelding 22 

 

De wizard begint met twee invoervelden. 

 EDI Definition Job: Voer hier uit de lijst in welke EDI Definition Job moet worden uitgevoerd. (In dit voorbeeld 

FC Tarieven IN). 

 Description: Hier kan een beschrijving worden gegeven van de EDI Job welke wordt uitgevoerd. 

Na het invullen van de invoervelden kan de wizard worden voortgezet door op de  knop te drukken. 

Het systeem is nu aan het controleren welke EDI Definitions er nodig zijn voor de gekozen EDI Definition Job. Hierna 

verschijnt er een nieuw overzicht met de bijbehorende EDI Definition (zie Afbeelding 23) 
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Afbeelding 23 

 

Kies hier voor het juiste bestand dat u wilt gebruiken voor de bijbehorende EDI Definition. (In dit voorbeeld het juiste 

bestand voor het uploaden van FC Zones) 

Druk op de  knop om door te gaan met de wizard. Het volgende scherm dat wordt getoond is het scherm 

om de tarieven te uploaden (zie Afbeelding 24). Kies ook hier weer het juiste bestand voor de bijbehorende EDI 

Definition (In dit voorbeeld het juiste bestand voor het uploaden van FC Tarieven). 

Druk op de  knop om door te gaan met de wizard. 

Het volgend scherm toont welke EDI Definition Job is gekozen om uit te voren. Binnen dit scherm is het mogelijk om 

“Run EDI Job” te selecteren (zie Afbeelding 24). Als “Run EDI Job” is geselecteerd en er wordt vervolgens op de knop 

 gedrukt, wordt de ingevoerde EDI Job uitgevoerd. Als “Run EDI Job” niet is geselecteerd en er wordt 

vervolgens op de knop  gedrukt dan wordt deze toegevoegd aan de lijst van EDI Jobs met als status 

“Open” (zie Afbeelding 25). Op een later moment kan de EDI Job alsnog worden uitgevoerd. 

Afbeelding 24 

 

Afbeelding 25 

 


