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Met aangepaste materialenlijsten kunt u de inventaris die beschikbaar is 
voor uw gebruikers controleren. 

Als systeembeheerder maakt u materialenlijsten per klant. Dit betekent 
dat u een standaardlijst op alle klanten in uw organisatie kunt 
toepassen, of specifieke lijsten op basis van de behoeften van een 
enkele divisie of afdeling kunt toepassen.  

Gebruik deze gids om te ontdekken hoe u: 

• een nieuwe materialenlijst maakt en deze aan een klant, afdeling of divisie 
toewijst 

• aangepaste materialenlijsten bekijkt en bewerkt 

• aangepaste materialenlijsten verwijdert en de standaardmaterialenlijst 
gebruikt 

Aangepaste materialenlijsten maken 
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Selecteer Materialenlijsten beheren 

om toegang te krijgen tot het scherm 

Klantcode materialenlijst. 

2 

 

Selecteer Beheer   

 

Gebruik de navigatiebalk aan de 

linkerkant om binnen de verschillende 

functionele gebieden in Iron Mountain 

Connect Records Management te 

bewegen. 
. 

1 

Klik op Nieuwe materialenlijst maken. 
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Controleer de materialenlijst 
van de klant. 

i 

Aangepaste materialenlijsten maken 

Typ een gedeelte van de 

beschrijving en klik op Filteren 

om snel de materialen die op 

de lijst verschijnen te filteren.  

Typ een gedeelte van de 

beschrijving en klik op Filteren 

om snel de materialen die op 

de lijst verschijnen te filteren.  

i 
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Selecteer de klant(en) die deze 

materialenlijst zullen gebruiken.   
 

U kunt alleen een aangepaste 

materialenlijst maken voor klanten die 

momenteel de standaardmaterialenlijst 

van Iron Mountain gebruiken (en niet al 

een aangepaste materialenlijst hebben).  

4 

Klik op Materialen kiezen om het 

scherm Materiaalselectie te openen en 

materialen te selecteren om aan deze 

lijst toe te voegen.  

5 
Klik op het selectievakje om 
alle klanten te selecteren als u 
een materialenlijst maakt die 
van toepassing is op alle 
klanten. 

Aangepaste materialenlijsten maken 
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Ga terug naar het scherm Klantselectie 
en kies een andere klant. 

i 

Klik om materialen te selecteren en aan 

deze lijst toe te voegen.  

6 

Klik op Overzicht bevestigen om de 

klanten en materialen te bekijken die op 

deze aangepaste materialenlijst komen. 

Als u klikt op Overzicht bevestigen, 

wordt uw lijst NIET opgeslagen.    

7 
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Aangepaste materialenlijsten maken 

Negeer deze lijst, ga  
terug naar het scherm 
Materialenlijst beheren en 
begin opnieuw met het 
maken van een aangepaste 
materialenlijst.  

i 

Controleer en verifieer dat de aan de 

lijst toegewezen klanten en materialen 

correct zijn. Klik op Voltooien om 

deze aangepaste materialenlijst op te 

slaan. 

8 

Ga terug naar het scherm 
Materiaalselectie en kies 
andere materialen of voeg 
materialen toe aan deze 
lijst. 

i 
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Klik om het scherm Gegevens 

materialenlijst te openen en een 

bestaande lijst te bekijken en 

bewerken. 

1 
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Aangepaste materialenlijst bekijken en bewerken 

Klik op Lijst bewerken om de klanten 

en/of materialen op de lijst te wijzigen. 
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Beweeg tussen de tabbladen 
Klant, Materialen en 
Geschiedenis.   

 

 

i 

 

U kunt deze materialenlijst 
verwijderen terwijl u in 
modus bekijken bent, of in 
het scherm Materialenlijsten 
beheren, zoals beschreven in 
Aangepaste materialenlijsten 
verwijderen.  

 

i 
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Aangepaste materialenlijst bekijken en bewerken 

Selecteer/deselecteer de klanten die 

deze materialenlijst gebruiken.  Gebruik 

het selectievakje meerdere selecties 

links van de kolom Klant om alle 

klanten te selecteren of deselecteren.  
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Aangepaste materialenlijst bekijken en bewerken 

Controleer de parameters. Klik op 

Opslaan om in de lijst gemaakte 

veranderingen toe te passen.  

6 

Selecteer/deselecteer 

om materialen aan deze 

lijst toe te voegen of van 

de lijst te verwijderen.  

5 

Selecteer het tabblad 

Materialen.  

4 
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Aangepaste materialenlijsten verwijderen 

Klik op Verwijderen om te beginnen 

met het permanent verwijderen van 

een aangepaste materialenlijst.   
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Aangepaste materialenlijsten verwijderen 

Klik op Doorgaan om deze aangepaste 

materialenlijst permanent te verwijderen en 

terug te gaan naar het scherm Materialenlijst 

beheren. U kunt een materialenlijst die is 

verwijderd niet meer terughalen.  

 

Klanten die de verwijderde lijst gebruikten, 

worden automatisch opnieuw toegewezen 

aan de standaardmaterialenlijst van Iron 

Mountain.  
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