
 

 

Aanpassingen per 31 januari 2017 in Toxic voor de klanten 
 

 Als gebruiker kunt u uw logo opgeven van uw bedrijf welke op WIK getoond gaat worden 

 Als gebruiker kunt u uw eigen bedrijfsnaam opgeven van uw organisatie welke op WIK getoond 
gaat worden 
 
Bij ‘Uw bedrijfsinstellingen’ zijn nu de bedrijfsnaam en het logo in te stellen. Deze zullen 
bovenaan de WIK getoond worden: 

 
 

 
 

 
 

 
  

 Als gebruiker kunt u in 1 keer meerdere producten aan werkplek koppelen (bulk actie) omdat u  
in 1 keer mijn werkplek wilt inrichten 
Vanaf nu is het mogelijk om in één keer meerdere producten aan een werkplek te koppelen. Dit 
kan gedaan worden onder ‘Ruimtes en Werkplekken’ met de knop ‘Product Koppelen’. In de 
popup die opent, kan een lijst worden gemaakt van alle producten die toegevoegd moeten 
worden aan deze werkplek. 
 



 

 
 
Als deze lijst compleet is, klik dan op de knop ‘Koppel’. Alle producten worden in één keer 
toegevoegd aan de werkplek. 
 

 
 

 Als gebruiker kunt u voor een product bij een werkplek opgeven wat de maximale opslag is van 
dit product bij de werkplek 
Er is een veld bijgekomen in het blok ‘Werkplekinformatie’ bij een werkplekvariant van een 
product. Hier kan nu de maximale opslag (hoeveelheid en eenheid) opgegeven worden. 
 

 Als gebruiker kunt u aangeven of u de wekelijkse alert via  email wilt ontvangen omdat u op de 
hoogte gehouden wilt worden van wijzigingen in de producten waar u een abo op heeft. 
In de instellingen is er een blok bijgekomen voor gebruikerspecifieke instellingen. Hier kan 
aangegeven worden of de gebruiker de wekelijkse mail met productupdates wilt ontvangen. 
 



 

 
 

 Als gebruiker van Toxic ziet u welke filters u heeft ingesteld voor de grids en kunt u die 
eenvoudig wijzigen 
 
Bij alle grids is vanaf nu te zien welke filters zijn ingesteld, zowel in filters die buiten het grid 
ingevuld kunnen worden, als grids die via het grid zijn ingesteld. 
 

 
 

 Als beheerder kunt u een wijziging op werkplek voor een bepaalde blok resetten en 
terugdraaien naar basiskaart versie 
 



 

 
 

 Als beheerder kunt u uw rapportage groeperen op producten zonder dat u de werkplek 
kolommen ziet. Dit wanneer u alleen geïnteresseerd bent in de informatie van uw producten 
en niet alles dubbel per werkplek wilt zien  

 
 
 

Als gebruiker kunt u mijn werkplekinformatie bekijken in de rapportage 
 
Het rapportagescherm is uitgebreid. Vanaf nu kunnen producten ook zonder werkplekinformatie 
getoond worden. Dit is de standaardweergave.  
Als u als gebruiker juist de informatie van een product bij een werkplek wilt zien, dan kunt u de 
weergave op ‘Per werkplek’ zetten. Alle werkplek-product combinaties worden dan getoond. Ook 
kunnen vanaf nu alle werkplekinformatie velden getoond worden bij deze weergave. 
 
Samengevat: 
 

- Weergave per product toon alleen productinformatie. Een enkel product komt maar één 
keer voor in de lijst. De gegevens van de basiskaart worden getoond. Er kan gefilterd 
worden op welke producten nog niet aan een werkplek gekoppeld zijn. 
 

- Weergave per werkplek toont welke producten aan welke werkplekken gekoppeld zijn. 
Een enkel product kan meerdere keren in de lijst voorkomen als deze aan meerdere 
werkplekken is gekoppeld. Indien er werkplekoverschrijvingen zijn voor een product, dan 
worden deze getoond in plaats van de gegevens op de basiskaart. Let op er kan niet 
gefilterd worden welke producten nog niet gekoppeld zijn aan een werkplek (omdat deze 
weergave juist wel de gekoppelde toont). Er kan wel gefilterd worden op werkplek. 

 



 

 
 

 


