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1 Inleiding
Dit document is bedoeld als handleiding bij de nieuwe portal die wij als Proximus aan onze
klanten aanbieden onder de naam: 'My Operational Manager'.
Via deze portal kunt u het volgende:
•
•
•

uw operationele contactpersonen en uw notificatievoorkeuren beheren;
de door Proximus geplande werken opvolgen;
uw eigen geplande werken beheren.

2 Start: het hoofdscherm
U kan de portal openen via My Proximus. Hierin selecterd u in de blok “Support” de link voor
“Netwerkinterventies en contacten” onder Monitoring tools:

U komt dan direct in uw hoofdscherm terecht. Op dit scherm ziet u in het luik
'Contactpersonen' onmiddellijk al uw contactpersonen. In het luik 'Geplande interventies' ziet u
ook direct welke geplande werken door uzelf of Proximus geïnitieerd werden.
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2.1 Uitloggen
De portal kan via de link 'Afmelden' onder de pijl naast uw naam gesloten worden. U gaat dan
opnieuw naar uw browser.

3 Contacten
Bovenaan het scherm bevindt zich in het lint het tweede tabblad 'Contacten'.

My Operational Manager – Handleiding

Pagina 4 van 31

Als u dit tabblad aanklikt, krijgt u een scherm met een overzicht van alle operationele
contactpersonen die voor u gedefinieerd werden.
Hierin heeft u meerdere opties die u kan selecteren:
•
•
•
•
•

Wijzigen of raadplegen van contactgegevens
Opzoeken van een contact
Exporteren van gegvens naar een excel bestand
Eén of meerdere contacten verwijderen
Een nieuwe contact aanmaken

3.1 Lijst contactpersonen
'Lijst contactpersonen' is een pagina in leesmodus. De gegevens op deze pagina kunnen
niet gewijzigd worden. Het aanbrengen van wijzigingen dient dan ook contactpersoon per
contactpersoon te gebeuren.

Dit overzicht bevat voor elke contactpersoon een aantal algemene gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam: voornaam en familienaam van de contactpersoon Sortering A->Z of Z>A is mogelijk.
(Customer ID) Klantnaam
E-mailadres van de contactpersoon Sortering A->Z of Z->A is mogelijk.
Telefoonnummer van de contactpersoon
Mobiel nummer van de contactpersoon
Status van de contactpersoon: actief of inactief
Geplande interventie: medium via welk de contactpersoon de notificaties
aangaande de geplande interventies zal ontvangen (e-mail of sms, of beide).
Storing: medium via welk de contactpersoon de notificaties aangaande
belangrijke onderbrekingen zal ontvangen (e-mail of sms, of beide).
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3.1.1 Gedetailleerde gegevens van de contactpersonen
Als u een contactpersoon selecteert, krijgt u een optie om zijn gegevens bij te werken door
'Wijzigen' aan te klikken. U kunt hier ook gewoon de gegevens raadplegen.

3.1.2 Verwijdering van meerdere contactpersonen
Via de CTRL-toets + rechtermuisklik selecteert u meerdere contactpersonen tegelijk. Als u alle
te verwijderen contactpersonen geselecteerd hebt, gebruikt u de “mass verwijderen”-knop.
Er zal u gevraagd worden om te bevestigen.

Gelieve met 'Ja' of 'Nee' te antwoorden.
Als u 'Ja' selecteert, zal de contactpersoon in kwestie niet langer op uw lijst voorkomen en
verschijnt er een bevestiging. Deze bevestiging dient u te sluiten alvorens u tot de volgende
stappen kunt overgaan.

3.1.3 Exporteren naar Excel
Het bestand kan via de knop

naar Excel geëxporteerd worden.

Excel gaat open en de lijst wordt geëxporteerd naar een nieuwe spreadsheet, die kan worden
bewerkt en opgeslagen.
De volgende velden worden geëxporteerd:
•
•
•
•
•

Naam: voornaam en familienaam van de contactpersoon
(Customer ID) Klantnaam
E-mailadres van de contactpersoon
Mobiel nummer van de contactpersoon
Status van de contactpersoon: actief of inactief

U kunt ook rechtstreeks een nieuwe contactpersoon toevoegen door 'Nieuw' aan te klikken. Zie
'3.3 Nieuwe contactpersoon toevoegen'.

3.2 Detail Contactgegevens
Om de gegevens van een contactpersoon uit de lijst via het tabblad 'Contactpersonen' te
bekijken, beschikt u over twee mogelijkheden:
•
•

u kunt de knop 'Wijzigen' aanklikken die zich onder de lijst bevindt, ook als u de
gegevens alleen maar wenst te bekijken;
u kunt op de naam dubbelklikken.
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Zo ziet u alle gegevens voor de betrokken contactpersoon, samen met zijn
notificatievoorkeuren.

Klik op 'Terug ' in het luik met de contactpersonen of in dat met de voorkeuren om dit scherm te
verlaten en naar de lijst terug te keren.

3.2.1 Detail gegevens contactpersonen

In het eerste luik staan alle contactgegevens, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Aanspreektitel
Voornaam
Familienaam (*)
(Customer ID) Naam = ingevuld
Taal (*)

•
•
•
•
•

E-mailadres (*)
Link naar LinkedIn
Mobiel nummer (*)
Telefoon (*)
ICT-contactpersoon (indien
geselecteerd)

Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplichte velden. De contactpersoon kan niet
bewaard worden als deze velden niet worden ingevuld.
Een contactpersoon kan gewijzigd, gekopieerd of verwijderd worden:
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•

•
•
•

Wijzigen: in de view zelf kunt u geen wijzigingen aanbrengen. U dient de knop
'Wijzigen' te gebruiken indien u de gegevens van de contactpersoon wenst aan te
passen. Voorbeeld: nieuw telefoonnummer of e-mailadres
Kopiëren: om een nieuwe contactpersoon te creëren met dezelfde selecties als de
gekozen contactpersoon.
Wissen: om de contactpersoon uit de lijst te schrappen.
Historiek: overzicht van de wijzigingen die aan de gegevens van de betrokken
contactpersoon werden aangebracht. Eveneens indien er een wijziging aan de status
van de notificaties werd aangebracht: geactiveerd of gedeactiveerd.

Voor elk van de bovenstaande punten volgt meer uitleg ('Hoe ... ?') in dit document.

3.2.2 Notificatievoorkeuren
In dit overzicht vindt u alle details betreffende de notificatievoorkeuren die de contactpersoon
heeft geselecteerd.

3.2.2.1 Status
De eerste selectie dient om een contactpersoon te activeren of te deactiveren.
Deactivering kan nodig zijn als een contactpersoon voor een langere periode onbereikbaar zal
zijn en dan ook geen notificaties wenst te ontvangen. Zodra de contactpersoon opnieuw
geactiveerd wordt, ontvangt hij alle notificaties in verband met de eventuele nieuwe geplande
interventies.

3.2.2.2 Kanalen en interventies
Momenteel worden de notificaties van Proximus automatisch verstuurd, ofwel wordt de
contactpersoon in de lijsten opgevraagd om hem op die manier manuele notificaties toe te
sturen, dit voor geplande werken of ernstige onderbrekingen. Beide notificaties kunnen via email en/of sms worden verstuurd.
•

•
•
•

E-mailnotificaties voor geplande interventies worden om middernacht ten laatste vijf
werkdagen voor de aanvang van de geplande werken verstuurd. Een herinnering volgt
om de vier werkdagen.
Sms-notificaties voor geplande interventies worden om 8.00 u ten laatste vijf
werkdagen voor de aanvang van de geplande werken verstuurd.
Indien zich ernstige storingen voordoen, worden de notificaties onmiddellijk verstuurd
en als 'Enstig' gelogd en geclassificeerd.
Bij annulering van geplande werken worden de notificaties eveneens onmiddellijk
toegestuurd.
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Standaard zijn de e-mailnotificaties voor geplande interventies en ernstige storingen
geselecteerd. Sms-notificaties dienen geselecteerd te worden als dat nodig is. Er zal worden
gecontroleerd of het mobiele nummer werd ingevuld.

3.2.2.3 Geselecteerde diensten
Standaard zijn alle diensten en sites geselecteerd. Dit kan eventueel voor elke contactpersoon
gespecificeerd worden.
In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe er specifieke voorkeuren kunnen worden
ingesteld.

3.3 Nieuwe contactpersonen toevoegen
Een contactpersoon die nog niet in de lijst is opgenomen, kunt u op verschillende manieren
toevoegen:
•

Via 'Start': klik in dit hoofdmenu op 'Nieuw' aan de rechterkant van het luik met de
contactpersonen.

•

Via 'Contacten': klik de knop 'Nieuw' aan die zich onder de lijst bevindt.
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•

Via een kopie van een geselecteerde contactpersoon (cf. 'Kopie van een
contactpersoon')

Als u de gegevens van een contactpersoon wilt invullen, komt u steeds op het hiernavolgende
scherm terecht.

De velden in dit scherm kunnen worden bewerkt en u ziet ook welke ervan verplicht zijn. Als u
de verplichte velden niet invult, kunnen uw aanpassingen niet bewaard worden.
OPGELET: de knop 'Opslaan' blijft in het grijs staan en ook de opmerking onder het
verplichte veld blijft aanwezig.
Enkele opmerkingen/tips voor het invullen van de gegevens van een contactpersoon op het
scherm:
•
•

•
•

U zult alle velden kunnen bijwerken, behalve (Customer ID) Naam.
Als (zoals bij een helpdesk) voor de notificaties een generieke mailbox wordt gebruikt,
kunt u de naam van de helpdesk als voor- en achternaam invullen. De aanspreektitel
en het mobiele nummer zijn dan ook geen verplichte velden.
Het e-mailadres dient geldig te zijn.
Een van de telefoonnummers zal in het vooraf gedefinieerde formaat moeten worden
ingevuld (u ziet een voorbeeld dat u kunt wegschrijven).
o Als beide nummers bekend zijn, kunt u ze in de overeenkomstige vakjes
invoeren.
o Als u alleen een gsm-nummer hebt, kan dit in het vakje 'Mobiel nummer' worden
ingevuld en zal 'Verplicht' voor het vaste nummer verdwijnen.

Zodra alle velden behoorlijk zijn ingevuld, zult u de knop 'Opslaan' kunnen aanklikken.
Bij het opslaan wordt gecontroleerd of de contactpersoon reeds in de database voorkomt.
Deze controle gebeurt op basis van de volgende gegevens:
•
•
•

Naam
Voornaam
Telefoon- of mobiel nummer

Er verschijnt een confirmatie op het scherm als de contactpersoon is aangemaakt:
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Deze boodschappen dient u eerst af te sluiten – op het kruisje klikken – alvorens verder te
kunnen werken in MOM.
Er verschijnt een foutmelding als de contactpersoon reeds bestaat:

Als u 'NEE' kiest, zal de contactpersoon NIET bewaard worden en keert u terug naar het
formulier om dit laatste te sluiten of aan te passen.
Als u 'JA' selecteert, wordt de contactpersoon door de nieuwe gegevens overschreven.

3.4 Contactgegevens bewerken
Volg de onderstaande stappen om de contactinformatie in het scherm met de details van de
contactpersonen te wijzigen.
Als u de knop ‘Wijzigen’ in het luik met de 'Contacten' aanklikt, verschijnt het volgende
scherm:

De velden in dit scherm kunnen worden bewerkt en u ziet ook welke ervan verplicht zijn. Als
deze velden niet ingevuld worden (zelfs als ze leeg worden aangeboden), zult u uw
aanpassingen niet kunnen opslaan.
•
•

•

U zult alle velden kunnen bijwerken, behalve (Customer ID) Naam.
Als (zoals bij een helpdesk) voor de notificaties een generieke mailbox wordt gebruikt,
kunt u de naam van de helpdesk als voor- en achternaam invullen. De aanspreektitel
en het mobiele nummer zijn dan ook geen verplichte velden.
Het e-mailadres dient geldig te zijn.
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•

De telefoonnummers dienen verplicht in het vooraf gedefinieerde formaat te worden
ingevuld (dit laatste is zichtbaar en u kunt het wegschrijven).

Zodra alle velden behoorlijk zijn ingevuld, zult u de knop 'Opslaan' kunnen aanklikken.
Een bevestiging verschijnt op het scherm en u dient het kruisje (x) aan te klikken alvorens u
andere acties kunt uitvoeren.

Er verschijnt een pop-upkader met een waarschuwing als de contactpersoon reeds in de
database voorkomt.

Als u 'NEE' kiest, zal de contactpersoon NIET bewaard worden en keert u terug naar het
formulier om dit laatste te sluiten of aan te passen.
Als u 'JA' selecteert, wordt de contactpersoon door de nieuwe gegevens weggeschreven.

3.5 Contactpersonen kopiëren
Als u een nieuwe contactpersoon wilt creëren en hij dezelfde specificaties als een andere,
reeds bestaande contactpersoon heeft, kunt u deze laatste kopiëren.
U zoekt de contactpersoon op in de lijst en selecteert deze, waarna u de knop ‘Kopiëren’ in het
scherm met de gegevens van deze contactpersoon aanklikt.
U kunt nu de contactgegevens voor de gekopieerde persoon invullen (zie ook 'Nieuwe
contactpersonen toevoegen'). De specificaties zijn reeds ingevuld.

Zodra alle velden behoorlijk zijn ingevuld, zult u de knop 'Opslaan' kunnen aanklikken.
Een bevestiging verschijnt op het scherm en u dient het kruisje (x) aan te klikken alvorens u
andere acties kunt uitvoeren.
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Er verschijnt een pop-upkader met een waarschuwing als de contactpersoon reeds in de
database voorkomt.

Als u 'NEE' kiest, zal de contactpersoon NIET bewaard worden en keert u terug naar het
formulier om dit laatste te sluiten of aan te passen.
Als u 'JA' selecteert, wordt de contactpersoon door de nieuwe gegevens weggeschreven.

3.6 Contactpersonen verwijderen
Als u de knop ‘Verwijdern’ in het luik met de contactpersonen aanklikt, wordt er een
bevestiging gevraagd.

Als u 'NEE' kiest, dan wordt de contactpersoon NIET verwijderd en keert u terug naar het
formulier.
Als u 'JA' kiest, wordt de contactpersoon verwijderd en zal deze niet langer op uw lijst
voorkomen.

3.7 Wijzigingshistoriek van de contactgegevens
Als u de knop 'Historiek' in het luik met de contactpersonen aanklikt, dan krijgt u een overzicht
van alle wijzigingen die voor de betrokken contactpersoon werden aangebracht. Op het
onderstaande scherm ziet u ook door wie en wanneer de wijzigingen werden aangebracht:

U kunt dit pop-upscherm sluiten door de afsluitknop aan te klikken, waarop u naar het scherm
met de gegevens van de contactpersoon terugkeert.
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3.8 Notificatievoorkeuren bijwerken
Proximus stuurt voor een aantal specifieke diensten automatische (en manuele) notificaties
naar zijn klanten. De klant kan dan ook beslissen voor welke diensten en via welke drager hij
deze notificaties wenst te ontvangen. Tevens kan hij aanduiden voor welke specifieke
sites/diensten hij de notificaties wenst te ontvangen.
In een tweede luik dat zich onder de contactgegevens van de klant bevindt, kunt u uw
specifieke vereisten invoeren indien de standaardgegevens niet correct zijn.
Standaard is het volgende ingesteld:
•
•

e-mailnotificaties voor geplande interventies en ernstige storingen;
voor alle diensten en sites.

Om dit te wijzigen, klikt u op de knop 'Wijzigen' bovenaan dit luik. Op die manier kunt u de
inhoud van dit luik bijwerken.
U kunt nu alle velden wijzigen.
Om specifieke sites voor een specifieke dienst te selecteren:
•
•

•

•

Selecteer de dienst in het overzicht 'Dienstselectie' en vink voor deze dienst het
overeenkomstige vakje in de kolom 'Specifiek' aan.
Ga naar de volledige lijst met alle diensten/sites en selecteer de gewenste
diensten/sites. Door de pijltjes aan te klikken, kunt u ze in de lijst met geselecteerde
sites/diensten plaatsen.
Via 'Shift' + rechtermuisklik kunnen meerdere sites geselecteerd worden. Nadat u ze
allemaal geselecteerd hebt, gebruikt u de pijltjes om ze in de lijst 'Geselecteerde
diensten' te plaatsen.

Beide velden bovenaan de twee lijsten zijn zoekvelden. Ze laten u toe om rechtstreeks
naar een gewenste site te gaan als u de Service ID of de naam kent. Ofwel kunt u via
zoekcriteria die u in 'Siteadres' invoert, een lijst met alle sites opvragen.
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OPGELET: als voor de betrokken klant een nieuwe site/dienst wordt toegevoegd, zal
deze toevoeging NIET automatisch gebeuren indien er specifieke secties aangemaakt
zijn. Als de standaardinstellingen ongewijzigd zijn, dan verloopt de toevoeging altijd
automatisch.
U kunt nu uw selectie bewaren door de knop 'Opslaan' aan te klikken.
Er verschijnt een pop-upkader met een bevestiging op het scherm. U dient dit kader te sluiten
alvorens u verder kunt gaan.

Gebruik nu de 'Terug'-knoppen om naar de lijst met de contactpersonen terug te keren.

4 Overzicht interventies
Via het tabblad 'Overzicht interventies' krijgt de klant een overzicht van alle interventies die
voor zijn diensten verricht werden.

4.1 Overzicht interventies
Onder 'Overzicht interventies' vindt u een volledige lijst met alle interventies die voor u (of uw
groep) voor uw diensten gepland/bezig zijn, dit met de volgende gegevens:
•

Interventietype:
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Interventies Proximus: gepland werk op initiatief van Proximus
Mijn interventies: geplande interventie op initiatief van de klant en door
hem gelogd
o Mijn terugkerende interventies: geplande terugkerende interventie op
initiatief van de klant en door hem gelogd
Ticket ID: referentienummer van het Proximus-ticket in de Proximus-systemen
Startdatum: datum en tijdstip waarop de geplande interventie wordt aangevat
Einddatum: datum en tijdstip waarop de interventie voltooid zal zijn
Onderwerp: opmerkingen van uzelf of de Proximus-technicus betreffende het
werk in kwestie
Mijn referentie: uw referentie voor het werk in kwestie
o
o

•
•
•
•
•

U kunt dit overzicht volgens het type interventie filteren.

4.2 Agendaweergave
U kunt ook een overzicht van de geplande werken in agendaweergave opvragen.
Als u de link 'Agendaweergave' aanklikt, verschijnt het volgende scherm:
“

Alle tickets verschijnen nu in dezelfde kleur als op de overzichtslijst.
U kunt de view wijzigen en alles per dag, week of maand bekijken. Om in de agenda te
scrollen, gebruikt u de pijltjes bovenaan rechts.

De details van elk ticket kunt u opvragen door de link achter het referentienummer van de
interventie aan te klikken.
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In de overzichtslijst: als u een interventie selecteert, kunt u de details ervan opvragen door te
klikken op ‘Details’.

4.3 Details over de interventies
Als u een interventie in de lijst selecteert, zullen de details ervan op het volgende scherm
verschijnen.

Op die manier ontvangt u alle informatie over het geplande werk in kwestie.

4.4 Details van de mededelingen
Als u een gedetailleerd overzicht van een gepland werk van Proximus selecteert, verschijnt
(onderaan de pagina) eveneens een lijst met de toegestuurde mededelingen. Elke verzonden
notificatie kan worden geopend om de details ervan te bekijken.
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5 Zoekfunctie
Via het tabblad 'Zoeken' is er een zoekscherm waarop u specifieke tickets kunt opzoeken,
alsook de bijbehorende mededelingen of de contactpersonen per site/Service ID. Als u het
overeenkomstige tabblad selecteert, krijgt u een scherm met de verschillende zoekopties.
De lijst met opties is afhankelijk van het tabblad dat u selecteert:
•
•
•

Interventies
Communicatie
Contacten

Voor elk van de tabbladen wordt een specifiek zoekscherm aangeboden.
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5.1 Interventies

Een query kan worden aangemaakt door een aantal van de onderstaande items met elkaar te
combineren:
•
•

•

•

•

Ticket ID: voor het opzoeken van een specifiek ticket waarvan de id bekend is
Startdatum: de hiernavolgende opties kunnen geselecteerd worden om een tijdsspanne
te kiezen of uit te sluiten
o Vanaf
o Vóór
o Tussen
o Niet tussen
o Binnen de laatste … dagen
Interventietype: dit is enkel inbegrepen bij de zoekfunctie voor de Proximusinterventies omdat we enkel over een overzicht van de verzonden mededelingen
betreffende de door Proximus geplande interventies beschikken.
Oplossing Proximus: als er tickets voor een specifieke dienst nodig zijn. U zult een lijst
zien met de diensten waarover u beschikt (waarvoor wij notificaties toesturen), en u
kunt deze selecteren.
Service ID: als het om een overzicht gaat met alle interventies voor een specifieke id
van een dienst en deze laatste bekend is.

Als de query gereed is, kunt u de knop 'Zoeken' aanklikken. Als de query echter niet correct
lijkt, kunt u hem gemakkelijk wissen en zal er een blanco sheet verschijnen.

Als u de details van de interventie in kwestie wilt bekijken, dan selecteert u de
overeenkomstige lijn in de lijst met resultaten en klikt u op 'Details'. De details van de
interventie zullen verschijnen.
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5.2 Communicatie

Een query kan worden aangemaakt door een aantal van de onderstaande items met elkaar te
combineren:
•
•

•
•

Ticket ID: voor het opzoeken van een specifiek ticket waarvan de id bekend is
Startdatum (van de geplande interventie): als u een periode moet selecteren kunt u de
volgende opties kiezen.
o Vanaf
o Vóór
o Tussen
o Niet tussen
o Binnen de laatste … dagen
Oplossing Proximus: als er tickets voor een specifieke dienst nodig zijn. U zult een lijst
zien met uw diensten (waarvoor wij notificaties toesturen), en u kunt deze selecteren.
Service ID: als het om een overzicht gaat met alle interventies voor een specifieke id
van een dienst en deze laatste bekend is.

Als de query gereed is, kunt u de knop 'Zoeken' aanklikken. Als de query echter niet correct
lijkt, kunt u hem gemakkelijk wissen en zal er een blanco sheet verschijnen.

Als u de details van de mededeling in kwestie wilt bekijken, dan selecteert u de
overeenkomstige lijn in de lijst met resultaten en klikt u op 'Details'. De details van de
mededeling zullen verschijnen.
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5.3 Contacten

De query kan alleen op Service ID (site) worden ingesteld:
•

Service ID: als het om een overzicht gaat met alle interventies voor een specifieke id
van een dienst en deze laatste bekend is.

Als de query gereed is, kunt u de knop 'Zoeken' aanklikken. Als de query echter niet correct
lijkt, kunt u hem gemakkelijk wissen en zal er een blanco sheet verschijnen.

Als u de details van de contactpersoon in kwestie wilt bekijken, dan selecteert u de
overeenkomstige lijn in de lijst met resultaten en klikt u op 'Details'. De details van de
contactpersoon zullen verschijnen.

6 Interventie aanmaken
Via het tabblad 'Interventies aanmaken' kunt u Proximus automatisch op de hoogte stellen van
de interventies op uw sites met een mogelijke impact op de monitoringsystemen van
Proximus.
Deze tickets kunnen ook via de tabbladen 'Zoeken' en 'Overzicht interventies' bekeken worden.
Als u dit tabblad selecteert, verschijnt het volgende scherm:
U kunt een of meer tickets creëren. In het laatste geval gaat het om identieke tickets maar
voor verschillende momenten, waardoor het terugkerende tickets zijn.
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6.1 Eenmalige geplande interventies aanmaken
Als u het eerste deel van het ticket invult (uw referentie), verschijnt er een extra notitie met
meer informatie over de interventie en wordt de site voor de interventie geselecteerd.
Standaard zal de eenmalig geplande interventie geselecteerd zijn, zodat u zelf geen selectie
hoeft te maken.
Om de creatie af te ronden, moeten de geplande start- en einddatum alsook de respectieve
tijdstippen ingevuld worden. U kunt kiezen om het voorbereidende werk daarin op te nemen of
niet. De monitoringsystemen van Proximus houden rekening met de volledige tijdslot (van
begin tot eind) om de monitoring uit te voeren.

De laatste stap is het invullen van de tijdsduur voor het werk zelf. Dit is de tijdsduur met een
impact op de alarmen. Deze tijdsduur kan van de volledige tijdslot afwijken.
Opgelet: we houden hiermee GEEN rekening voor het berekenen van de impact op de
monitoringsystemen.
Als u de knop 'Creëren' aanklikt, wordt uw ticket gecreëerd en verschijnt er een pop-upkader.

Als u dit kader sluit, gaat u naar het gedetailleerde overzicht van het ticket (in het 'Overzicht
interventies').
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6.2 Uw terugkerende geplande interventies aanmaken
Het is mogelijk dat een type werk bijvoorbeeld op elke eerste maandag van de maand moet
worden uitgevoerd. Het is dan gemakkelijker om alle informatie eenmalig in een ticket in te
voeren, waarna er terugkerende tickets aangemaakt kunnen worden. Alle tickets van de reeks
kunnen een voor een behandeld worden.
Als u het eerste deel van het ticket invult (uw referentie), verschijnt er een extra notitie met
meer informatie over de interventie en wordt de site voor de interventie geselecteerd.
Standaard wordt een eenmalige geplande interventie geselecteerd, zodat u het vakje voor de
terugkerende interventies zult moeten aanvinken.
De onderkant van het scherm zal worden aangepast om een terugkerende tijdlijn te kunnen
creëren.
Het onderstaande scherm zal verschijnen, waar u eveneens het geplande start- en einduur
kunt selecteren, alsook de tijdsduur van de impact.
Het terugkeerpatroon en het terugkeerbereik kunnen worden ingesteld op basis van de
onderstaande aanvinkvakjes en afrollijsten. Er zijn verschillende combinaties mogelijk.
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U voltooit de volledige instelling door de knop 'Creëren' aan te klikken, waarop de
verschillende tickets aangemaakt worden. Het gaat om één hoofdticket dat in het 'Overzicht
interventies' en de zoektabbladen verschijnt, waarbij er voor elke terugkeer een subticket
wordt aangeboden. Elk van de subtickets kan worden geüpdatet en geannuleerd.

6.3 Uw geplande interventies annuleren
Indien een van uw eigen geplande interventies door omstandigheden geannuleerd moet
worden, onderneemt u de volgende stappen:
Ga naar het tabblad 'Overzicht interventies'.
Selecteer de eenmalige interventie die u wilt annuleren en klik op de knop 'Details' onderaan
het scherm. Een gedetailleerd scherm met de interventie zal verschijnen. U kunt dit laatste
scherm niet bewerken, maar u vindt er verschillende opties voor het ticket in kwestie:

•
•

•
•

Wijzigen: voor het bijwerken van de timings van het ticket. Voor terugkerende
tickets kunnen de timings voor de volledige terugkeer worden aangepast.
Annuleren: om een werk te annuleren dat niet zal plaatsvinden. Deze functie kan
ook worden gebruikt als herplanning nodig is en de datum van het ticket reeds
voorbij is. Als het om een terugkerend ticket gaat, zal de volledige terugkeer
geannuleerd worden.
Notitie toevoegen: om een extra notitie aan het ticket toe te voegen indien meer
informatie vereist is. (Of volledige terugkeer.)
Indien het niet om het juiste ticket gaat en u naar de lijst terug wilt keren, klikt u de
optie 'Terug>>' aan.

In dit geval moet de knop 'Annuleren' geselecteerd worden en zal er om bevestiging gevraagd
worden:
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•
•

Als er geen annulering nodig is, klikt u de knop 'NEE' aan en blijft het ticket in de lijst
staan.
Als annulering vereist is, klikt u de knop 'JA' aan en wordt het ticket in de systemen
geannuleerd. Er zal om bevestiging worden gevraagd:

6.4 Toevoegen van notities aan uw geplande interventies
Indien u meer informatie aan een reeds aangemaakte interventie wenst toe te voegen, kunt u
Proximus verwittigen door een notitie aan het desbetreffende ticket toe te voegen.
Ga naar het tabblad 'Overzicht interventies'.
Selecteer de eenmalige interventie waaraan u een notitie wilt toevoegen. Klik op de knop
'Details' om een gedetailleerd scherm met de interventie te doen verschijnen. U kunt dit
scherm niet bewerken, maar u vindt er verschillende opties voor het ticket in kwestie:

•
•

•
•

Wijzigen: voor het bijwerken van de timings van het ticket. Voor terugkerende
tickets kunnen de timings voor de volledige terugkeer worden aangepast.
Annuleren: om een werk te annuleren dat niet zal plaatsvinden. Deze functie kan
ook worden gebruikt als herplanning nodig is en de datum van het ticket reeds
voorbij is. Als het om een terugkerend ticket gaat, zal de volledige terugkeer
geannuleerd worden.
Notitie toevoegen: om een extra notitie aan het ticket toe te voegen indien meer
informatie vereist is. (Of volledige terugkeer.)
Indien het niet om het juiste ticket gaat en u naar de lijst terug wilt keren, klikt u de
optie 'Terug>>' aan.

In dit geval selecteren we de knop 'Notitie toevoegen', waarop een nieuw scherm verschijnt
met een veld waarin u een notitie kunt invoeren.
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Als u de notitie volledig hebt ingegeven, kunt u het ticket met de notitie bewaren door de knop
'Bewaren' aan te klikken.
Er verschijnt een pop-kader voor bevestiging. U dient dit te sluiten alvorens u naar het
gedetailleerde scherm van het ticket kunt terugkeren.

6.5 Uw geplande interventies updaten
U kunt uw geplande interventies updaten. U gebruikt daarvoor het tabblad 'Overzicht
interventies'.
Omdat er twee soorten geplande interventies zijn, is er ook een verschillende benadering voor
het updaten van elk ervan.
•
•

Updaten van de timings van een eenmalige geplande interventie
Updaten van de timings van een reeks geplande interventies

Voor beide dienen we eerst het ticket te selecteren dat we willen updaten. Ga naar het
tabblad 'Overzicht interventies'.
Het overzicht is gemakkelijker te lezen als u de filter bovenaan het scherm gebruikt. Selecteer
enkel 'Mijn geplande interventies'.

6.5.1 Updaten van uw eenmalige geplande interventies
Selecteer de interventie die u wilt updaten. Er zijn twee manieren om een ticket te updaten:
•

•

Als u de knop 'Details' onderaan het scherm aanklikt, verschijnt een gedetailleerd
scherrm met de werken. U kunt dit scherm niet bewerken, maar u vindt er een aantal
opties voor het ticket in kwestie:

a. Selecteer in dit geval de knop 'Wijzigen'.
b. Indien het niet om het juiste ticket gaat en u terug wilt keren, klikt u de optie
'Terug>>' aan.

•

Een tweede optie bestaat erin de knop 'Wijzigen' onderaan het scherm aan te klikken
om een lijst met alle interventies op te vragen. Als u het juiste ticket in de lijst
selecteert, zult u de knop 'Wijzigen' kunnen aanklikken. Door de knop 'Wijzigen' aan te
klikken, vraagt u het gedetailleerde scherm van de interventie op en kunt u het
bewerken:
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De volgende items van de geplande interventie kunnen worden aangepast:
•
•
•

Startdatum en -uur
Einddatum en -uur
Tijdsduur

Klik de knop 'Opslaan' aan om de updates te laten uitvoeren. Op het scherm zal een
bevestiging verschijnen.

Sluit dit scherm door het kruisje (x) aan te klikken, waarna het geüpdatete ticket op het
scherm zal verschijnen.

6.5.2 Updaten van uw terugkerende geplande interventies
Selecteer via de gefilterde view in 'Overzicht interventies' de terugkerende interventie die u
wenst te updaten. Er zijn twee manieren om het ticket te updaten:
•

Als u de knop 'Details' onderaan het scherm aanklikt, ziet u het gedetailleerde scherm
met de reeks en de lijst van alle bijbehorende eenmalige tickets:
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•
•

•

Selecteer in dit geval de knop 'Wijzigen'.
Indien het niet om het juiste ticket gaat en u terug wilt keren, klikt u de optie
'Terug>>' aan.

Een tweede optie bestaat erin de knop 'Wijzigen' onderaan het scherm aan te klikken
om een lijst met alle interventies op te vragen. Als u het juiste ticket in de lijst
selecteert, zult u de knop 'Wijzigen' kunnen aanklikken. Door de knop 'Wijzigen' aan te
klikken, vraagt u het gedetailleerde scherm van de interventie op en kunt u het
bewerken:

De volgende items van de geplande interventie kunnen worden aangepast:
•
•
•
•
•

Startdatum en -uur van de reeks
Einddatum en -uur van de reeks
Duur van de reeks
Terugkeerpatroon
Terugkeerbereik
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Klik de knop 'Opslaan' aan om de updates te laten uitvoeren. Op het scherm zal een
bevestiging verschijnen.

Sluit dit scherm door het kruisje (x) aan te klikken, waarna het geüpdatete ticket op het
scherm zal verschijnen.

6.5.3 Updaten van een enkel ticket uit uw terugkerende geplande
interventie
Selecteer via de gefilterde view in 'Mijn actieve interventies' de recurrente interventie die u
wenst te updaten. Er zijn twee manieren om het ticket te updaten:
•

Als u de knop 'Details' onderaan het scherm aanklikt, ziet u het gedetailleerde scherm
met de reeks en de lijst van alle bijbehorende eenmalige tickets:
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Selecteer de afzonderlijke interventie in de lijst die u wilt aanpassen om de knoppen aan de
rechterkant van de lijst te kunnen gebruiken. Selecteer in dit geval de knop 'Wijzigen'.

De volgende items van de geplande interventie kunnen worden aangepast:
•
•

Startdatum en -uur
Einddatum en -uur

Klik de knop 'Opslaan' aan om de updates te laten uitvoeren. Op het scherm zal een
bevestiging verschijnen.

Sluit dit scherm door het kruisje (x) aan te klikken, waarna het geüpdatete ticket op het
scherm zal verschijnen.

6.5.4 Annuleren van een afzonderlijk ticket uit uw terugkerende
geplande interventie
Selecteer via de gefilterde view in 'Mijn actieve interventies' de recurrente interventie die u
wenst te annuleren. Er zijn twee manieren om het ticket te annuleren:
•

Als u de knop 'Details' onderaan het scherm aanklikt, ziet u het gedetailleerde scherm
met de reeks en de lijst van alle bijbehorende eenmalige tickets:

•

Selecteer de afzonderlijke interventie in de lijst die u wilt annuleren om de knoppen aan de
rechterkant van de lijst te kunnen gebruiken. Selecteer in dit geval de knop 'Annuleren'.
Er verschijnt een pop-upkader met een bevestiging op het scherm.
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Door 'Ja' aan te klikken, zal de eenmalige terugkeer geannuleerd worden.
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