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Inleiding:
web applicatie die ACMAA beschikbaar stelt voor de data-communicatie
met ACMAA. In dit document wordt de werking van deze web applicatie beschreven.
Meer informatie over ACMAA vind u op onze website www.acmaa.nl.
Verantwoordelijkheden gebruiker:
Gebruik maken van de Labcom webeditie houdt in dat akkoord wordt gegaan met de
algemene voorwaarden van ACMAA zoals vermeld onder in het browser scherm van de
webapplicatie.
U bent als gebruiker van de webapplicatie zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk
omgaan met uw account gegevens.
ACMAA besteed veel zorg aan het correct uitvoeren van de toetsing. De
verantwoordelijkheid van het doorgeven van de gegenereerde toetswaarden en de
uiteindelijke beoordeling ligt echter bij de eindgebruiker.
Aan de weergegeven resultaten kunnen geen rechten ontleend worden.
Mogelijkheden Labcom webeditie
•
Importeren van labopdrachten volgens het SIKB uitwisselformaat in XML voor
de koppeling met bekende bodemgerelateerde software.
•
Exporteren van analyse resultaten volgens het SIKB uitwisselformaat in XML
voor de koppeling met bekende bodemgerelateerde software.
•
Toetsen van analyse resultaten aan de circulaire bodemsanering 2006.
•
Het inzien van (voorlopige) analyse resultaten.
•
Het opvragen van het analyse certificaat in PDF formaat.
•
Mogelijkheid tot verstrekken van een handmatig ingevoerde opdracht.
•
Exporteren van analyse resultaten naar iBever.
•
Labcom webeditie is overal bereikbaar vanaf een computer met internet
toegang.
•
Labcom webeditie is getest vanaf Internet Explorer versie 6.0 en Firefox versie
3.0.
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Beschrijving Hoofdscherm
Ga in uw browser naar http://labcom.acmaa.nl.
U krijgt het volgende scherm te zien.
In de afbeelding hieronder zijn de functies van de diverse scherm onderdelen
beschreven.
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Een nieuwe opdracht maken
Om een nieuwe opdracht te maken klikt u op <voer handmatig in>.

Vul hier uw opdracht gegevens in.
Opdrachtcode: Maximaal 8 karakters (Dit geldt ook voor Terra Index).
Opdrachtomschrijving: Maximaal 20 karakters (Dit geld ook voor Terra Index).
Druk op de knop <monster> om in het monster overzicht scherm te komen.
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Monsters en deelmonsters toevoegen
Druk op de link <monster toevoegen> om een nieuw monster toe te voegen.
Door op de link <deelmonster> te klikken kunt u deelmonsters/verpakkingen aan een
monster toevoegen.

Vul hier uw gegevens in.
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Analyse toevoegen
Onder de knop <Analyse> kunt u pakketten en afzonderlijke analyses selecteren.

Na uw keuze klikt u op de link <sla opdracht op>.
Uw opdracht is nu toegevoegd.
Eventueel is de opdracht aan te passen door vanuit het hoofdscherm de opdracht te
selecteren en op de link wijzigen klikken.
Het wijzigen van een opdracht is niet mogelijk voorbij de status ‘In Bewerking’
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Aanvraag bekijken
U kunt de analyse aanvraag bekijken door op de link <bekijk analyse aanvraag> te
klikken.

Om de opdracht bij ACMAA aan te bieden moet nog een handeling worden verricht.
Selecteer een opdracht en klik op <Zet gereed voor verwerking>.
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Aanvraag wijzigen

De status van uw opdracht wordt nu gewijzigd in wordt verwerkt.
Binnen 2 minuten wordt de status gewijzigd in verzonden.
Als dit niet het geval is moet u eenmaal op de knop pas toe klikken.
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Toetsing
U kunt een toetsingsrapport in word, exel of HTML laten weergeven.
Onder de link <wijzig gegevens aanvrager> kunt u uw voorkeur instellen.
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Nadat u op de link <toetsingsrapport> heeft geklikt kunt u de waardes
Voor Lutum en Organische stof aanpassen.
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Exporteren naar iBever
Om een opdracht te exporteren naar iBever selecteert u de gewenste opdracht.
Door op de link <exporteer naar iBever> te klikken kunt u een CSV bestand opslaan op
een gewenste locatie zodat u het bestand kunt importeren in iBever.

12

Exporteren naar SIKB

U kunt een XML bestand exporteren door op de link <Exporteer naar SIKB> te klikken
om vervolgens in een andere applicatie te kunnen importeren.
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Rapport bekijken
Als de analyse resultaten bekend zijn kunt u ze bekijken en toetsen door op de link
<maak rapport> te klikken. Indien de opdracht gerapporteerd is dan kunt u bijbehorende
certificaat opvragen door op de link <bekijk PDF rapport> te klikken.
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Gebruiker gegevens wijzigen
U kunt onder de link <wijzig gegevens aanvrager> de volgende instellingen aanpassen.
•
Wachtwoord
•
Rapport type <Resultaten van meerdere monsters naast elkaar of het
weergeven van normen achter het resultaat>
•
SIKB Projectleider naam <voor het uitwisselen van gegevens afkomstig van
een andere applicatie>
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