Versiebeheer en actualiseren
Er zijn belangrijke verschillen tussen “versiebeheer en updaten” en “actualiseren”.
Versiebeheer gebruikt u als uw product, component, risicobeoordeling of
functiedaggemiddelde is gewijzigd. U slaat dan op als “nieuwe versie”.
“Actualiseren” doet u in report-overzichten zoals het productenoverzicht en het RI&E
overzicht. Als u in het rode edit-gedeelte wat heeft aangepast, staat dit niet automatisch in het
blauwe report-gedeelte. Dit kunt u handmatig actualiseren of dit gebeurt automatisch in de
nacht.
1.1

Versiebeheer

1.1.1

Wat moet u doen om de nieuwste versie te koppelen aan uw product, RI&E of functiedaggemiddelde?
Stap 1

Klik op de drie puntjes in de rode balk, hier kunt u het overzicht zelf samenstellen. Kies in het
overzicht voor: “Versienummer”, “versiedatum” en “up to date”.

Stap 2
Kies bij “up to date” voor “nee”.

In dit geval ziet u een productoverzicht met producten die niet de laatste versie van een
component hebben.
Stap 3
Klik op “update”. De producten krijgen op deze manier de laatste versie van de componenten
eraan gekoppeld.
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Hetzelfde kunt u doen bij de overzichten van de risicobeoordelingen en
functiedaggemiddelden.
1.1.2

Alles in één keer up to date
U kunt ook alles in één keer updaten. Alle laatste versies worden dan in één keer aan de
Functiedaggemiddelden, Risicobeoordelingen en producten gekoppeld.

Stap 1
Ga naar het tandwieltje rechts bovenin de blauwe balk in Stoffenmanager®.

Stap 2
Ga naar “mijn bedrijf” en “algemene instellingen”.

Stap 3
Klik het vinkje aan. U kunt er ook voor kiezen nieuwe versies aan te maken na doorrekenen.

U kunt ook de trainingen volgen. In deel 3 wordt uitgebreid aandacht besteed aan
versiebeheer.
1.2

Actualiseren
Stap 1
Als u wilt actualiseren gaat u naar het productoverzicht of het RI&E overzicht.

Stap 2
U gaat naar het Report-gedeelte
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Stap 3
U klikt op “actualiseren”. Dit duurt even.

Nu staan alle producten met hun wijzigingen die in “edit” gedaan zijn, ook in “report”.
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