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Uiteindelijk willen we dat u als gebruiker direct data op de kaart kan zetten
afhankelijk van uw bevoegdheden en functie. Hier werken we dan ook hard
aan. Tot die tijd kunt u logistieke data die u mist op de kaart of aan zou willen
passen naar ons doorspelen.
Dit doet u door links van de kaart op het platform, onder het drop-down menu 'Logistiek data'
te klikken op 'Nieuw Rapport' (figuur 6). Als alternatief kunt u rechtstreeks naar de
URL: https://platform.matrixiangroup.com/logistic/report-create gaan.

Figuur 6: u gaat naar het scherm waar u data toe kunt voegen door op de gemarkeerde knop te drukken.

In het scherm wat u nu voor u ziet (figuur 7) kiest u uw werkgebied, de categorie van het
rapport en geeft u een samenvatting op. Verder kunt u opmerkingen toevoegen wanneer u
ons extra informatie mee wilt geven zoals wanneer de verandering in gaat. U kunt een file
uploaden door op 'Upload je eigen file' te klikken of een file in het vakje te slepen.

Figuur 7: via dit scherm kunt u rapporten met bestanden of andere informatie toevoegen aan bepaalde
categorieën in uw werkgebied.

U kunt niet alle bestandstypen of bestandsgroottes uploaden. Mocht het uploaden niet
lukken om een van deze redenen dan krijgt u hier een melding van in een rode pop-up rechts
bovenin het scherm. Breek dan bijvoorbeeld het bestand op of sla het op met een andere
extensie. Mocht het alsnog niet lukken, dan kunt u contact zoeken met ons. Hier kunt u meer
over lezen onder het kopje: “Waar moet ik zijn voor vragen of opmerkingen?”.
Nadat u uw bestand aangeboden heeft zullen we proberen op korte termijn de informatie te
vertalen en te implementeren op de kaart.
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