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Aanpasbare veldlabels 

Aanpasbare veldlabels zijn unieke, betekenisvolle labels die de 
standaard, door het systeem toegewezen, labels vervangen. Als 
systeembeheerder voegt u aangepaste labels toe om een meer intuïtieve 
gebruikersinterface te creëren met labels die overeenkomen met de 
manier waarop uw organisatie specifieke registratievelden gebruikt.  

Aanpasbare veldlabels vanuit aangepaste doos- en dossiersjablonen 
toevoegen en beheren.  
 
Gebruik deze gids voor hulp bij de volgende punten: 

• Aanpasbare doosveldlabels toevoegen 

• Aanpasbare dossierveldlabels toevoegen 

• Aanpasbare veldlabels in de schermen en exports van Zoekresultaten 
en Ophaallijst weergeven 
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Aanpasbare doosveldlabels toevoegen 

Selecteer Doossjablonen 

beheren. 

2 

 

Selecteer Beheer.  

 

Gebruik de navigatiebalk aan de 

linkerkant om te navigeren binnen 

de verschillende functionele 

gebieden in Iron Mountain 

Connect Records Management. 
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Raadpleeg de instructiegids 

Doossjablonen aanpassen voor 

uitgebreidere informatie over 

doossjablonen. 

i 



Aanpasbare doosveldlabels toevoegen 

    Klik op 

Doossjabloon 

maken. 
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Aanpasbare doosveldlabels toevoegen 

    Klik op 

Doosvelden. 
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 Selecteer een klant. 

4 
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Klik op het selectievak Alle 

aangepaste doossjablonen 

om deze aanpasbare labels  

op ALLE aangepaste 

doossablonen toe te passen 

die bij het bedrijf horen.  

Aanpasbare doosveldlabels toevoegen 

 

 

 

Voeg aanpasbare veldlabels 

toe. Elk label mag maximaal 30 

alfanumerieke tekens lang zijn.  
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Klik op 

Bevestigen.  
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Voorbeeld: We hebben 
aanpasbare veldlabels voor 
klant RO999 toegevoegd die de 
standaardlabels Afdeling en 
Referentie 1 vervangen. 



Aanpasbare doosveldlabels toevoegen 

 

Klik op 

Voltooien.  
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Aanpasbare doosveldlabels toevoegen 

 

Voorbeeld: De aanpasbare 
veldlabels die we nu hebben 
toegevoegd, worden bij  
het maken van een doos  
in de volledige applicatie 
weergegeven. 

 



Aanpasbare dossierveldlabels toevoegen 

Selecteer Dossiersjablonen 

beheren. 

2 

 

Selecteer Beheer.  
 

Gebruik de navigatiebalk aan 

de linkerkant om te navigeren 

binnen de verschillende 

functionele gebieden in Iron 

Mountain Connect Records 

Management. 
. 

1 

Raadpleeg de instructiegids 

Dossiersjablonen aanpassen 

voor uitgebreidere informatie 

over dossiersjablonen. 

i 

   Klik op Dossiersjabloon 

maken. 
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Aanpasbare dossierveldlabels toevoegen 

  Klik op Organisaties 

toewijzen. 
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 Selecteer een klant. 
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  Klik op Organisaties 

toewijzen. 
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4 
 Selecteer een klant. 

Aanpasbare dossierveldlabels toevoegen 

 Klik op Velden 

aanpassen. 
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Selecteer de organisaties. 

Raadpleeg de instructiegids 

Dossiersjablonen aanpassen voor 

uitgebreidere informatie over dit 

proces. 
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Aanpasbare dossierveldlabels toevoegen 

 

 

 

Voeg aanpasbare veldlabels 

toe. Elk label mag maximaal 30 

alfanumerieke tekens lang zijn.  
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Klik op 

Bevestigen.  
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Voorbeeld: We hebben 
aanpasbare veldlabels voor 
klant RO999 afdeling 99401 
(customer service) toegevoegd 
die de standaardlabels Afdeling 
en Dossierbeschrijving 1 
vervangen. 

 



Aanpasbare dossierveldlabels toevoegen 

    Klik op Voltooien. De 

aanpasbare veldlabels worden 

zichtbaar als gebruikers die 

toegang hebben tot deze 

klant/afdeling zich opnieuw 

aanmelden. 
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Aanpasbare dossierveldlabels toevoegen 

 

Voorbeeld: De aanpasbare 
veldlabels die we nu hebben 
toegevoegd, worden bij het 
maken van een dossier in de 
volledige applicatie 
weergegeven. 

 



Aangepaste labels op een rasterscherm weergeven 

 

Selecteer Voorkeuren rasterlabels in 

de vervolgkeuzelijst Zoekfuncties. 
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De voorkeuren voor de rasterlabels regelen of de standaard- of 

aangepaste veldlabels op de volgende twee rasterschermen en in de 

exports die op deze schermen beschikbaar zijn worden weergegeven: 

• Zoekresultaten 

• Ophaallijst 

   
De weergave kan eenvoudig van standaardveldlabels naar 

aangepaste veldlabels worden gewijzigd en omgekeerd.   

 

i 

 

Selecteer Zoeken, Opvragen in de 

navigatiebalk aan de linkerkant. 
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Aangepaste labels op een rasterscherm weergeven 

Het scherm Voorkeuren rasterlabels wordt 

geopend. De eerste keer dat u dit scherm opent, 

worden de standaardveldlabels weergegeven.  

 

Doos- en dossiergerelateerde veldlabels worden 

afzonderlijk beheerd.  
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Aangepaste labels op een rasterscherm weergeven 

Voor doosgerelateerde 

veldlabels:  

• Klik op het 

keuzerondje 

Aangepaste labels.  

• Selecteer de klant 

waarvoor u de 

aanpasbare 

veldlabels wilt 

weergeven.  
 

Voor 

dossiergerelateerde 

veldlabels:  

• Klik op het 

keuzerondje 

Aangepaste labels.  

• Selecteer de klant, 

divisie en afdeling 

waarvoor u de 

aanpasbare veldlabels 

wilt weergeven. 

4 

Klik op Opslaan. Uw aangepaste 

labels worden nu in de 

Zoekresultaten en Ophaallijst voor 

de geselecteerde organisaties en in 

de exports van beide schermen 

weergegeven.  

5 



Aangepaste labels op een rasterscherm weergeven 

 

Voorbeeld: De aanpasbare 
veldlabels worden nu 
weergegeven als u de kolommen 
aan het raster op het scherm 
Zoekresultaten toevoegt.  

 



Aangepaste labels op een rasterscherm weergeven 

 

Voorbeeld: De aanpasbare 
veldlabels worden nu 
weergegeven als u de kolommen 
aan het raster op het scherm 
Ophaallijst toevoegt. 

 


