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1. Doel 

 
Het doel van de SupportLog is het doorgeven van allerhande informatie betreffende je 
website.  Zo is elke call gemakkelijk opvolgbaar. 
 
Dit kunnen gegevens zijn die je aan je website wil toevoegen of vragen die je wil stellen.  
Ook kun je SupportLog gebruiken om een probleem te melden.   
 
Belangrijk is dat je voor elke vraag of probleem  je een apparte call indient en niet één 
call maakt met daarin verschillende problemen omschreven. 
 
Dus niet zo :  “Graag het achtergrond kleur wijzigen naar blauw en de derde link werkt 
niet.” � zo een omschrijving is niet in orde. 
Voor dit voorbeeld maak je best 2 calls: 1: over het achtergrond kleur …  2: over de link 
die niet werkt. 
 
Verder in deze handleiding kun je meer details vinden hoe je supportlog kunt gebruiken. 
Dit hoef je niet allemaal te lezen, normaal gezien spreekt alles voor zich zelf. 
Maar je kan deze handleiding op gelijk moment raadplegen wanneer er toch iets zou zijn 
dat niet duidelijk is. 
 
De handleiding kun je steeds vinden in call 2 

2. Aanmelden 

 
Voor je een call kunt indienen moet je je eerst aanmelden op de SupportLog website: 

 
Ga naar : www.supportlog.be 
 
Vervolgens krijg je volgend scherm te zien.  Vul hier je account naam en je paswoord in 
om toegang te krijgen. 

 



 
 
Van zodra je ingelogd bent kom je automatisch in het overzicht “Overview” genaamd.  
Op deze pagina vind je alle eerder ingegeven calls terug die nog moeten afgehandeld 
worden: 
 
Will je alle calls zien, dus ook deze die reeds gesloten zijn,  klik dan op: | Show All |   
Wil je terug de calls zien die nog open staan, druk dan op | Hide Closed Calls |  dan zie je 
enkel de calls die nog moeten worden behandeld 

 

 
 

3. Ingeven van een nieuwe call 
 

 
 

Druk op | Enter a new item | om een nieuwe call te starten.  Vervolgens zie je volgend 
scherm 
 

 



 
 
PC: Hier kun je een aantal trefwoorden zetten, zoals “Achtergrond kleur, Afbeeldingen, 
Beginscherm, en zo verder… 
 
Priority: Hiermee kun je de dringendheid van je call ingegeven. Low, Normal en High 
       Low: Zeker niet dringend, als het even past 
  Normal:  het probleem wordt opgelost van zodra het kan 
  High:  Hier wens je dit zo snel als mogelijk aangepast te krijgen 
 
Title: Hier kun je de titel invullen 
 
In het vak onder de titel kun je vraag of opmerking meer in detail omschrijven. 
 
Druk op Submit  om je aanvraag te verzenden. Automatisch keer het scherm terug naar 
het overzicht. 
 
 

4. Bekijken van Details van je Call 

 
Om de detail gegevens van je calls te bekijken kun je klikken op het call nummer in de 
eerste kolom: 
 

 

 

Vervolgens krijg je de call in detail te zien, zie figuur hieronder 

 

5. Gegevens toevoegen aan bestaande call 

 
Je kan in het aangeduide vlak een antwoord geven of een bijkomende vraag stellen over 
het onderwerp.  Druk vervolgens op Submit om je antwoord of vraag te verzenden. 



 

 
 

 

 
 
Vul je tekst in die je wil toevoegen aan de call en druk op Submit. 
 
Na het invoeren je tekst kun je ook documenten toevoegen, dit kan door te klikken op 

het -symbool.  
!!! BELANGRIJK: dit icoon krijg je pas nadat je eerst tekst hebt verzonden. 
!!! Je kan dus geen documenten toevoegen op commentaar van iemand anders 
 

6. Voorbeeld in enkele stappen: 
 
Doel : Ik wil bestanden toevoegen in SupportLog 
 
1. Eerst een nieuwe call aanmaken of commentaar toevoegen aan een bestaande call  
    Hier maak ik nu een nieuwe call aan. 
 
 
 

 

 



 
 
2. Vul de gegevens in en druk op “Submit” 
 

 
 
3. De call is ingevoerd en het icoontje voor het bijvoegen van bestanden is nu zichtbaar. 
    Je krijgt dit icoontje enkel te zien wanneer jij als laatste een nieuwe call of  
    commentaar hebt toegevoegd. 
 

 
 
4. Druk nu op het icoontje om bestanden toe te voegen. 
 



 
 
5. Druk op “Bestand Kiezen” om je bestand te kiezen en op “Toevoegen” om  
    je bestand toe te voegen aan de call 
 
 

7. Een call terug opzoeken via de zoek functie 
 

 

 

Op de overview  pagina kun je een search veld vinden.   Vul hier de woorden in die je in 
de call die je zoekt denkt gebruikt te hebben.  Dit zul je nodig hebben wanneer er veel 
calls reeds zijn ingediend. 
Wil je ook deze zien die reeds gesloten zijn, activeer dan “Show All” 

 

 

 


