Handleiding
Journal

Algemene informatie
In deze handleiding worden de basisfunctionaliteiten van Journal beschreven. Journal is een
applicatie dat Cloud-based gerealiseerd is. Dat betekent dat via de browser benaderbaar is.
In Journal controleer je de logging van bijvoorbeeld Marlin of Nemo5Android.
Journal benaderen en inloggen
Om in Journal te komen opent u eerst de webbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome.
Vervolgens zoekt u in de adresbalk het volgende op: https://start.pcamobile.com/.
Dan krijg u het volgende in beeld:

U kunt hier inloggen met uw bedrijfsnaam, gebruikersnaam en wachtwoord.

In Journal zijn er verschillende kopjes. Hieronder staan de meest gebruikte:
Gebeurtenissen
In Journal heb je 2 soorten gebeurtenissen.
- Alle gebeurtenissen
- Niet afgeronde gebeurtenissen

Taken
Hier komen alle taken in te staan die afgerond zijn of niet afgerond zijn vanuit Marlin of
Nemo5Android. Het ligt aan de taak of je afgeronde of niet afgeronde gebeurtenissen te
zien krijgt. Door op een taak te klikken kan u aan de rechterkant wat meer informatie
hierover vinden. Als u op een ID van een taak klik, opent er een nieuw scherm met extra
taakinfo.
Blokkades
Hier komen alle blokkades in te staan die afgerond zijn of niet afgerond zijn vanuit Marlin of
Nemo5Android. Het ligt aan de gebeurtenis of je afgeronde of niet afgeronde blokkades
ziet. Door op een blokkade te klikken kan u aan de rechterkant wat meer informatie
hierover vinden.
Optimalisatie
Alle route optimalisaties vanuit Marlin komen hierin te staan. Door op een route
optimalisatie te klikken kan u aan de rechterkant wat meer informatie hierover vinden.
Klanten
Alle klantgegevens staan hierin. Door op een klant te klikken kan u aan de rechterkant wat
meer informatie hierover vinden.

Het afronden van een taak of blokkade
Als er een niet afgeronde taak of blokkade na verloop van tijd wordt afgerond, kan de
gebruiker deze op gereed zetten in Journal. Dit doe je door op een taak of blokkade te
klikken. Aan de rechterkant kan u dan kiezen of u de gebeurtenis op gereed wil zetten of
niet. Zie afbeelding hieronder. Als deze nog niet afgerond is laat u het vakje leeg en blijft
deze bij “Niet afgeronde gebeurtenissen” staan. Als deze wel afgerond is klikt u op gereed
en komt deze bij “Alle gebeurtenissen” te staan.

Filteren
Je kunt op verschillende manieren filteren in Journal. In de afbeelding hieronder zie je de
verschillende filters. Je kunt filteren op: Werkorder, taak, begin en einddatum.

Door op het vergrootglas te klikken, worden de filters toegepast. De knop met pijltje terug
zorg ervoor dat de filters gereset worden. Elk kopje heeft zijn eigen filters, dus bij “Taken”
staan andere filters dan bij “Blokkades”.

Sorteren
Er kan ook gesorteerd worden in Journal. Sorteren kan van aflopend naar oplopend of
andersom. In de afbeelding hieronder is gesorteerd op een oplopend ID. Dat is te zien aan
het pijltje naar boven. Als u nu nog een keer op ID zou klikken dan zou de sortering van
oplopend veranderen naar aflopend en het pijltje naar beneden wijzen. Dit geld ook voor de
andere kopjes. Als er op het vakje rechts bovenin met het driehoekje wordt geklikt kan er
aangegeven worden welke kolommen er getoond moeten worden.

