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Wat is de ‘Centexbel Clients web’?
Op de Clients web van Centexbel kunnen klanten de status van hun proeven en resultaten bekijken
vanaf het rapporteren door de uitvoerende laborant.
Het programma bevat 3 pagina’s:





Home pagina (met login)
o Feedback
o Q&A
Account pagina (met de account gegevens)
o Edit (met beheer paswoord en contactpersoon)
Orders pagina (met de resultaten)

De website is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.

Hoe een account activeren in het programma?
Iedere bedrijf (vestiging) in ons LIMS systeem krijgt één account. Deze account wordt geactiveerd
door ons intern LIMS systeem. Bij activatie krijgt de opgegeven contactpersoon van het bedrijf een
eenmalige mail met de account ‘Username’ en link naar de website voor het aanmaken van een
‘Password’.
Het beheer van de account (paswoord en e‐mail adres van de contactpersoon) ligt volledig bij het
bedrijf. Andere personeelsleden moeten inloggen via dezelfde account als de contactpersoon. Het
intern verspreiden van de account gegevens ligt bij deze contactpersoon.
Voorbeeld van activering via mail naar de contactpersoon
Dear Sir/Madam,
The Centexbel site administrator has created an account for you on the website
http://clients.centexbel.be. You may now log in by clicking this link or copying and pasting it to your
browser:
****************************************************************************
https://clients.centexbel.be/user/reset/415/1440746529/izqW7t5cJc8IAnghaHp3DJaQXaDJeRaXbQlEW6o
CgM0
****************************************************************************
This link can only be used once to log in and will lead you to a page where you can set your password.
After setting your password, you will be able to log in at https://clients.centexbel.be/user in the future
using:
username: Heeegj823W
password: Your password
-- Centexbel client team
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Klik op de ingesloten URL van de activering mail



Klik Log in




Vul het wachtwoord 2x in en klik op Save
Klik op ‘My Orders’ om de resultaten te zien.
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Schermen
Log in



Log in tab: Inloggen in de applicatie (steeds met username!!)
Request new password tab: nieuw paswoord aanvragen (indien huidige paswoord vergeten).

Wat als er een personeelslid met de account gegevens het bedrijf verlaat?
Wanneer een persoon met de toegangscode het bedrijf verlaat is het aan de contactpersoon van het
bedrijf om het paswoord te wijzigen en deze intern dan terug te verspreiden.
Wat als de contactpersoon het bedrijf verlaat?
Wanneer de contactpersoon het bedrijf verlaat kan men een ander contactpersoon aanwijzen via het
toevoegen van zijn email adres aan de account van het bedrijf.
Hoe moet men inloggen?
 Ga naar de website : https://clients.centexbel.be
 Klik op de knop ‘Login’
 Type Username en Password in en druk op de Enter knop of klik op de Log in knop
 Na inloggen komt men op het ‘Orders’ scherm.
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Wat moet men doen als men het paswoord is vergeten?
 Het vragen aan de contactpersoon in het bedrijf
 Of als je de contactpersoon bent : Klik op ‘Have you forgotten your password’. Het
programma stuurt dan een mail naar de contactpersoon om een nieuw paswoord aan te
maken.
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My Account


View Tab : History gegevens



Edit Tab: Beheer van het paswoord , het e‐mail adres van de contactpersoon, de taal en
tijdzone.
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Hoe paswoord en e‐mail contactpersoon wijzigen in uw account?
Log in indien je nog niet bent ingelogd. Klik op ‘My Account’ knop en vervolgens op de ‘Edit’ tab
Op deze pagina kan je:




E‐mail adres van de contactpersoon wijzigen
Paswoord van de account wijzigen
De tijdzone aanpassen.

Na het aanpassen van een item(s) moet men op ‘Save’ klikken om de wijzigingen te bewaren.
LET OP: Bij wijzigen van het paswoord moet je alle gebruikers van je bedrijf op de hoogte stellen!

Indien je het huidige paswoord bent vergeten kan je op ‘Request new password’ klikken om een
nieuw paswoord aan te vragen (gaat wel via de e‐mail van de contactpersoon).
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Hoe een nieuw paswoord aanvragen?





Ga naar de inlog pagina
Klik op de Tab ‘Request new password’
Vul uw Username in en klik op ‘E‐mail New password’. Het programma zendt een mail naar
de contactpersoon met een link om een nieuw paswoord aan te maken.

Voorbeeld mail
From: noreply@centexbel.be [mailto:noreply@centexbel.be]
Sent: donderdag 27 augustus 2015 10:35
To: Bregt Leenknegt
Subject: Replacement login information for Centex15O1 at clients Centexbel
Dear Sir/Madam,
A request to reset the password for your account has been made at clients Centexbel.
You may now log in by clicking this link or copying and pasting it to your
browser:
https://clients.centexbel.be/user/reset/406/1440664518/bhg0i7IqJteglSeRQZrEKTxUomQFq4ijslm4Raz9m
7g
This link can only be used once to log in and will lead you to a page where you can set your password. It
expires after one day and nothing will happen if it's not used.
-- Centexbel Clients team

Via de link kom je op de account pagina waar je eerst het bestaande paswoord moet ingeven en
vervolgens het nieuwe paswoord (2 maal) en dan op save te klikken.
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Home
Klik op de foto om naar de Home pagina te gaan.
Via de Home kan men de ‘Feedback’ en ‘Q&A’ pagina’s bezoeken.



Feedback : opmerkingen i.v.m. de website
Q&A: Questions and Answers voor meer informatie over de werking van de site.

Feedback ( Contact pagina)
Vul de velden met * in en klik op ‘Submit’ knop om uw vragen/opmerkingen door te sturen.
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Q&A Questions and Answers
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My Orders

Wat staat er op het ‘Orders’ scherm?
Het ‘Orders’ scherm bevat alle lopende opdrachten van het bedrijf die nog niet volledig
gerapporteerd werden naar de klant.
Elke opdracht heeft een contactpersoon bij de klant. Bij één bedrijf kunnen er verschillende
contactpersonen zijn. De contactpersonen staan in de combo box ‘Contact’.
Default staat de combo box ‘Contact’ op ‘all’ d.w.z. het programma toont alle opdrachten van alle
contactpersonen in het bedrijf.
Om enkel je eigen opdrachten te zien kan je je naam selecteren in de combo box.
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Hoe lang blijven de resultaten in het systeem?
De resultaten van de opdrachten blijven in het systeem tot alle beproevingsverslagen werden
aangemaakt, gevalideerd en verzonden.
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Hoe moet je de tabel interpreteren?
In onderstaande tabel kan men de resultaten opvragen per opdracht en per staal/proef combinatie.

Deze rapporten noemen we deelrapporten. De deelrapporten worden in een later stadia gebundeld
tot een beproevingsverslag. De deelrapporten worden getoond vanaf het ogenblik dat ze
aangemaakt worden in het labo door de laborant.
De status van de rapporten geeft aan hoever de test staat. Er zijn 4 statussen





Running: test gepland of lopend
Has Results: resultaten ingevoerd door laborant maar nog niet goedgekeurd door de
verantwoordelijke.
Validated: resultaten goedgekeurd door verantwoordelijke.
Reported: resultaten opgenomen in een beproevingsverslag.
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DEEL 1 : Definitie van de opdracht

ID

A1500046

Date
Contact
?

07/01/2015
Dhr. Eddy Albrecht

Opdrachtnummer van het LIMS systeem.
eerste 2 cijfers = jaartal, rest = volgnummer
Datum inschrijving opdracht in het LIMS systeem
Is de contactpersoon van de klant
Om een vraag te stellen over de opdracht kan je
op mail icon klikken. Deze opent een mail
venster.

DEEL 2 Naam van de stalen

6201D

Is de naam een staal in de opdracht
Knop voor het opvragen van alle rapporten van het geselecteerde staal

DEEL 3 Testen op het staal (klik op staalnaam om deze te zien of te verbergen)

Naam van de test
Status van de rapport gegevens:
Running: test gepland of in uitvoering
Has Results: resultaten ingevoerd door laborant maar nog
niet goedgekeurd door de verantwoordelijke.
Validated: resultaten goedgekeurd door verantwoordelijke.
Reported: resultaten opgenomen in een beproevingsverslag.
Datum aanmaken van het rapport
Knop voor opvragen van het rapport
De kleur van de knop wordt bepaald door de status van de
resultaten:
Running
geen knop
Has Results
Validated
Reported
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Hoe een vraag stellen over de resultaten van een opdracht?

Via de knop
Centexbel.

van een opdracht kan men een vraag stellen via email aan de contactpersoon in

Het programma vult automatisch het e‐mail adres van de contactpersoon bij Centexbel in en zet in
het ‘Subject’ veld de referentie van de opdracht, zodat men weet over welke opdracht het gaat.
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Hoe het rapport opvragen?




Klik op een
knop
o Op de staal lijn = overzicht van alle rapporten van de testen op het staal
o Op de test lijn = rapport van de test
Het rapport verschijnt in een pdf venster.

Zoomen van het scherm is niet mogelijk. Om de inhoud van de pdf te vergroten kan men :



ctrl – knop indrukken en scrollen met de muis boven document , naar boven is groter – naar
beneden is kleiner.
Of via de ‐ + knoppen in het menu (boven)

Het is niet mogelijk om de resultaten te bewaren, af te drukken of te kopiëren.

Klik op de

knop om het pdf venster te sluiten.
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Zijn alle resulaten gevalideerd?
LET OP!: Niet alle resulaten werden gevalideerd door de verantwoordelijk
Bij test status ‘Has results’ werden de resultaten nog niet gevalideerd door de verantwoordelijke.
Deze resultaten zijn dus onder voorbehoud! Dit wordt ook duidelijk vermeld op de pdf.

In welke taal zijn de testrapporten?
De taal van de testrapporten is deze zoals gevraagd voor het uiteindelijke beproevingsverslag.
Het kan voorkomen dat bepaalde termen of zinsneden nog niet definitief vertaald werden, ook in
een gevalideerd rapport (de validatie van het testrapport slaat enkel op de technische inhoud, niet
op alle vertaalaspecten). Pas met de status "Reported" krijgt het rapport zijn definitieve vorm.
Gedeelten van het rapport die nog niet definitief vertaald werden kan men herkennen aan het feit
dat ze tussen rechte haken voorkomen:
[deze tekst is nog niet vertaald]
[ce texte n’est pas encore traduit]
[this text has not been translated yet]
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