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Gebruik deze gids om te ontdekken: 

• hoe u toegang krijgt tot Iron Mountain Connect Records Management 

• waar u instructiedocumenten en ander trainingsmateriaal kunt 
downloaden 

• wat de vele nieuwe functies en opnieuw ontworpen modules in Iron 
Mountain Connect Records Management zijn 

 

 

 

 

  

In dit document 
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De startpagina van Iron Mountain Connect is uw enige toegangspunt tot alle 
bedrijfsapplicaties van Iron Mountain, waaronder ons Records Management-systeem.  

1. Krijg toegang tot Iron Mountain Connect via www.ironmountainconnect.com.   

2. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord om de startpagina te openen.  

3. Gebruik een van de drie toegangspunten tot Iron Mountain Connect Records 
Management: 

• Selecteer Records Management in de navigatiebalk Mijn snelkoppelingen.  

• Klik op de titel Record Center in het centerportaal.  

• Voer zoekcriteria in het veld Vind mijn doos/dossier in het centerportaal in en klik op Start.   

 

Toegang tot Iron Mountain Connect Records Management 

Klik om toegang 
te krijgen. 

i 

Klik om toegang 
te krijgen. 

i 

 

Voer zoekcriteria in 
en klik op Start om 
toegang te krijgen. 

 

i 

http://www.ironmountainconnect.com/
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Behalve toegang tot Iron Mountain Connect Records Management, biedt de Iron 
Mountain Connect-startpagina ook toegang tot belangrijke informatie, waaronder: 

• trainingsmaterialen en instructiedocumenten die u stapsgewijs door de workflows leiden 

• systeemmeldingen 

• aankondigingen over de nieuwste functies en verbeteringen 

 

Blijf op de hoogte 
van gepland 
systeem-
onderhoud. 

i 

Lees over nieuwe 
functies en 
systeem-
verbeteringen. 

i 
Download relevante artikelen, 
literatuur en INSTRUCTIE-
documenten die u door de workflows 
van Iron Mountain Connect Records 
Management leiden. 

i 

Navigeer snel en 
eenvoudig door 
Iron Mountain 
Connect. Alleen 
functionele 
gebieden waartoe 
u toegang  
hebt, worden 
weergegeven. 

i 

Schermen met tabbladen geven u snelle toegang 
tot de bedrijfsapplicaties en functionaliteit van 
Iron Mountain Connect. 

i 

Uw systeem-
beheerder 
bepaalt tot welke 
functionaliteit u 
toegang hebt. 

i 

Trainingsmateriaal downloaden en toegang krijgen tot 
systeemmeldingen 



5 

Workflows in de volledige applicatie zijn bijgewerkt: 

• Zoeken naar records 

• Records terughalen 

• Een ophaalorder plaatsen 

• Een leveringsorder plaatsen 

• Orders volgen 

• Een nieuwe doos maken  

• Een nieuw dossier maken 

• Materialenlijsten maken en beheren 

• Afleveradressen maken en beheren 

• Een aangepaste doossjabloon maken 

• Een aangepaste dossiersjabloon maken 

 

 

 

Nieuwe functies en functionaliteit: workflows 
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Nieuwe functies en functionaliteit: overzicht 

Iron Mountain Connect Records Management werd ontworpen uit de 

beste functies van Record Center met geavanceerde toevoegingen en 

verbeteringen: 

  
• Robuuste zoekmachine 

• Elektronische winkelwagen 

• Orderwizards die uw werk vereenvoudigen en versnellen 

• Aangepaste materialenlijsten 

• Gecentraliseerde adresfunctionaliteit 

• Aanpasbare schermweergaven met sorteren, filteren en bladeren 

• Geoptimaliseerde workflows voor het bestellen van ophaalitems, het ophalen 

van records en het bestellen van materialen 

• Aangepaste doos- en dossiersjablonen die schermen voor gegevensinvoer 

bepalen  

• Verbeterd volgen van orders   

• Contextgevoelige online help 
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Uw winkelwagen bevindt zich 
in de rechterbovenhoek van  
uw scherm voor eenvoudige 
toegang. 

i 

Uitvouwbaar/invouwbaar 
zoekgebied stelt u in staat om 
uw zoekresultaten op een 
volledig scherm te bekijken. 

i 

Zoekfunctionaliteit bevindt zich 
consequent aan de linkerkant 
van het scherm. 

i 

Rastervormige weergaven zijn 
gebruikersvriendelijk en 
eenvoudig te lezen. 

i 

Nieuwe functies en functionaliteit: intuïtief schermontwerp 

Contextgevoelige online help 
voor snelle antwoorden op al 
uw vragen. 

i 
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Gebruik de navigatiebalk aan 
de linkerkant om snel en 
eenvoudig naar verschillende 
functionele gebieden te 
bewegen. Toegang is binnen 
handbereik. 

i 

Blader snel door uw 
zoekresultaten. 

i 
Wijzig het aantal 
resultaten dat op  
het scherm wordt 
weergegeven. 

i 

Nieuwe functies en functionaliteit: eenvoudigere navigatie 

Bekijk in één oogopslag het 
totaal aantal resultaten en het 
aantal weergegeven resultaten. 

i 
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Nieuwe functies en functionaliteit: orders volgen op datumbereik 

Stel filters in en voer zoekcriteria 
in om orders te volgen. Zoek op 
ordernummer, klant, datum of 
datumbereik, ordertype en 
aanvrager.  

i 



10 

Artikelen op de order worden 
verwerkt in een systematische 
driestapsmethode, ongeacht 
het ordertype. Schermen en 
workflows zijn consistent en u 
kunt uw voortgang in één 
oogopslag meten.   

Artikelen op de order worden 
verwerkt in een systematische 
driestapsmethode, ongeacht 
het ordertype. Schermen en 
workflows zijn consistent. 
Gebruik de balk van de 
ordertracker om uw voortgang 
in één oogopslag te meten. 

Nieuwe functies en functionaliteit: terughaalwizard in drie stappen 

i 

Artikelen op de order worden 
verwerkt in een systematische 
driestapsmethode, ongeacht 
het ordertype. Schermen en 
workflows zijn consistent en u 
kunt uw voortgang in één 
oogopslag meten. 

   


