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Met orders volgen van Iron Mountain Connect Records Management 
kunt u orders met onder andere de volgende statussen zoeken en 
volgen: 

• Verzonden voor verwerking 

• Verwerking voltooid 

• Geannuleerd 

U kunt de orderinformatie en -geschiedenis in detail bekijken door 
eenvoudigweg op individuele orderartikelen te klikken. Ook kunt u 
orders annuleren die al wel zijn verzonden, maar nog niet zijn verwerkt.  

 

 

 

  

Uw orders volgen 
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Uw orders volgen 

 

Selecteer Orders volgen om opvraag-, 

leverings- en ophaalorders te zoeken.  

 

Gebruik de navigatiebalk aan de 

linkerkant om u te verplaatsen binnen de 

verschillende functionele gebieden in 

Iron Mountain Connect Records 

Management. 

1 

 

Voer de zoekcriteria in. Zoek op: 

• Ordernummer - voer het volledige 

nummer of een gedeelte van een nummer 

gevolgd door het wildcardsymbool (*)  

in of laat dit veld leeg. 

 

• Klant - zoek naar orders die door een 

specifieke klant of door alle klanten 

zijn geplaatst. 

 

• Aanvraagdatum - voer de specifieke 

datum in waarop een order is 

geplaatst, kies een datumbereik, 

selecteer de optie voor de afgelopen 

30, 60 of 90 dagen of houd dit ingesteld 

op Alle. 

 

• Ordertype - verfijn uw zoekopdracht 

door een ordertype op te geven of 

houd dit ingesteld op Alle.  

 

• Aangevraagd door - selecteer de 

gebruikers-ID van de persoon die de 

order heeft geplaatst of houd dit 

ingesteld op Alle. 

 

Klik op Zoeken om alle orders te zoeken 

die met uw criteria overeenkomen. 

 

Klik op    om uw zoekcriteria te wissen 

en een nieuwe zoekopdracht te starten.  
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Uw orders volgen 

U kunt elke kolom in oplopende of 
aflopende volgorde sorteren.  

U kunt de weergave aanpassen door 
de kolommen te selecteren die u wilt 
weergeven. Het systeem slaat uw 
wijzigingen automatisch  
op en past deze toe op toekomstige 
sorteringen. 

i 

i 

Blauw weergegeven vermeldingen 
zijn koppelingen waarop u kunt 
klikken. Klik op het ordernummer 
als u de zojuist voltooide order 
wilt opvolgen. 

i 

Blader door uw zoekresultaten. 

i 
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Uw orders volgen 

Klik op het tabblad 
Ordergeschiedenis als u wilt 
zien door wie en op welke 
datums er wijzigingen zijn 
aangebracht in deze order.   

i 

Op het scherm Orderinformatie 
wordt gedetailleerde informatie 
over deze order weergegeven.  

i 

Als deze order nog niet is 
verwerkt, kunt u de order 
annuleren. 

i 


