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1. Connectie
De link die u krijgt bevat uw gebruikersnaam (1) en wachtwoord (2). Klik op "Sign in"
om in te loggen.
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Als u een link gebruikt die deze informatie niet bevat, voert u uw gebruikersnaam en
wachtwoord in die en klikt u vervolgens op ’Sign in’.

Neem indien nodig contact op met de Eiffage−persoon die u het verzoek heeft gestuurd.

2. Wachtwoord aanpassen
U kunt uw wachtwoord wijzigen via de optie "Change Password" bovenaan het scherm.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, neem dan contact op met de Eiffage−persoon die
u het verzoek heeft gestuurd.

3. Shared Folders
Onder het tabblad "Shared Folders" (A) staat de lijst met onze publicaties die u aanbela
ngen.

A

Om toegang te krijgen tot de documenten (alle bestanden) van de gewenste publicatie,
klikt u op de naam van de publicatie
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3.1. Bestanden downloaden
Toegang tot de bestanden:
− Direct: door op de naam (1) te klikken en vervolgens "sla bestand op / sla link op als"
in de groene balk bovenaan de lijst (2).
− Indirect: door de gewenste vakjes aan te kruisen (3) en "Get a zip ..." bovenaan de
lijst te klikken (4).
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3.2. Bestanden verzenden
Klik op "Upload document" (5) en zoek naar het document op uw harde schijf (6). Klik v
ervolgens op "verzenden" (7).
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U ontvangt een e−mailbevestiging.
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4. Plans List
Onder het tabblad "Plannenlijst" (B) staat de lijst met plannen voor een of meerdere
werven.

B

4.1. Toegankelijke bestanden
De bestanden die voor u toegankelijk zijn, worden blauw gemarkeerd (1). Grijze
bestanden zijn niet voor u toegankelijk.
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4.2. Filters
U kunt op verschillende kolommen filters toepassen (2).
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4.3. Rapporten
Met de knop "Show reports" (3) genereert u rapporten welke u naar PDF kunt
exporteren.
4.4. Bestanden downloaden
Er is toegang tot de bestanden mogelijk:
− Direct: door te klikken op het pictogram aan de linkerkant van de lijst (4) en
vervolgens "bestand opslaan / opslaan als" in het dialoogvenster.
− Indirect: door het aanvinken van de gewenste vakjes (5) en op de "Get a Zip ..."
knop bovenaan de lijst te klikken (6).

Dank voor uw bezoek op het Extranet Eiffage
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