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1 Inleiding 

Mijn CLB is een afgeschermd deel van de clb.nl website waarmee u in de gelegenheid wordt gesteld 

om de volgende onderdelen te gebruiken: 

• RMA’s aanmaken en inzien 

• POS Meldingen (Acties) aanmaken en inzien (optioneel) 

• Service Level gegevens inzien en analyseren (optioneel en afhankelijk van contract) 

Hieronder kunt u lezen hoe de bovengenoemde delen kunnen worden gebruikt. 

 

2 Allereerst: Inloggen 

Voordat u gebruik kunt maken van Mijn CLB, dient u in te loggen op het afgeschermde deel van de 

clb.nl website. Ga hiervoor naar http://www.clb.nl en klik op de tab: Mijn CLB.  

Er wordt u om een gebruikersnaam en een wachtwoord gevraagd. Deze heeft u van onze service-

afdeling ontvangen. 

 

BELANGRIJK: Om gebruik te kunnen maken van Mijn CLB dient u vanuit uw netwerk naar het 

internet te communiceren over poort 8081. Krijgt u nou geen Mijn CLB pagina te zien, vraag dan 

aan uw ICT afdeling of deze poort 8081 naar buiten wil doorlaten in de Firewall. 
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De volgende foutmeldingen zijn mogelijk bij het inloggen: 

• De door u ingevoerde gebruikersnaam bestaat niet 

Mogelijke oorzaak is een typefout, denk er aan dat het volledige contractnummer moet 

worden ingetypt. 

• Uw inloggegevens kloppen niet 

Het ingevoerde wachtwoord kan niet gevonden worden. 

• Uw inloggegevens kloppen niet. Uw contractstatus is niet actief voor internet. 

Uw wachtwoord is correct, echter uw inlogstatus staat niet op actief. Om dit op te lossen 

dient er contact te worden opgenomen met uw contactpersoon bij CLB. 

• Uw inloggegevens kloppen niet. Uw contract is verlopen. Neem contact op met uw 

contactpersoon om uw contract te verlengen. 

Uw wachtwoord is correct. Om uw contract te verlengen dient er contact te worden 

opgenomen met uw contactpersoon. 

• Uw inloggegevens kloppen niet. Het gaat hier niet om een hoofdcontract. 

Uw wachtwoord is correct, echter het ingevoerde contract is geen hoofdcontract. Vul het 

hoofdcontract in en probeer het nogmaals. 

 

Om misbruik van uw account te voorkomen, kunnen tot maximaal drie pogingen worden gedaan 

om in te loggen. Na de derde maal wordt het contract geblokkeerd voor inloggen via de webpagina. 

Om uw account weer vrij te geven dient er contact op te worden genomen met uw 

accountmanager bij CLB. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van CLB, 0162-582900. 

Alle handelingen die betrekking hebben op het inloggen worden gelogd, ook het IP-adres waar 

vandaan wordt geprobeerd in te loggen. 

2.1 Wanneer meerdere lokaties verbonden zijn aan uw inlogaccount 

Indien aan een inlogaccount meerdere locaties zijn gekoppeld, verschijnt na het inloggen een 

tussenscherm waarin alle objecten worden getoond die gekoppeld zijn aan het account. Door hier 

een object aan te klikken worden de gegevens van het aangekozen object weergegeven en kunt u 

RMA’s of POS meldingen aanmaken voor dit object. 
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3 Het menu 

In dit hoofdstuk kaarten we de menu mogelijkheden van Mijn CLB even kort aan. In de komende 

hoofdstukken gaan hier dieper op in. 

RMA aanvraag 

• RMA betekent letterlijk Return Material Authorisation. Dit houdt voor u in, dat u uw 

artikelen voortaan online kunt aanmelden voor reparatie, waarna u ze vervolgens op kunt 

sturen. 

Reparatiestatus 

• Op de pagina ziet u een overzicht van alle openstaande reparaties die via de RMA module 

ingediend zijn. 

Nieuwe melding 

• Als dit menu item is aangeklikt, verschijnt er een pagina waar een nieuwe zogenaamde 

POS melding ofwel Actie kan worden aangemaakt. 

Overzicht acties 

• Geeft een overzicht weer van alle gemaakte POS meldingen, met uitzondering van de 

detacherings meldingen. 

Historie acties 

• Indien toegestaan, zijn de meldingen, die tot een bepaald aantal dagen geleden gemaakt 

zijn, terug te zien. 
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Overzicht detachering 

• Geeft een overzicht weer van alle aangevraagde detacherings acties. 

Configuratie Items 

• Geeft een overzicht van alle op uw contract geregistreerde CLB apparatuur en software. 

Trendanalyse 

• Wanneer dit menu item is aangeklikt, verschijnt er een pagina waar u grafieken kunt 

genereren op basis van POS meldingen. Denk hierbij aan aantallen en responsetijden over 

een gegeven periode met diverse filter-mogelijkheden. 

Servicelevel management 

• Als u dit aanklikt komt u in het formulier waarin u een rapportage kunt opvragen m.b.t. de 

prestaties rond het Servicelevel contract. 

4 RMA aanvragen 

Wanneer u ingelogd bent en geklikt heeft op het menu RMA aanvraag, krijgt u het RMA formulier te 

zien. Boven aan het formulier ziet u drie verschillende adresgegevens. Daaronder vindt u de 

gegevens van het artikel, gevolgd door een keuze menu wat er met het artikel moet gebeuren 

indien het artikel afgekeurd wordt. In een RMA aanvraag kunnen maximaal 20 artikelen verwerkt 

worden. 

4.1 Kopgegevens 

In onderstaande afbeelding bevat het linkse adres de gegevens van het object waar u mee 

ingelogd bent, zover deze bij CLB bekend zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het middelste adres is het verzendadres. U kunt hier in het keuzemenu kiezen voor object, 

debiteur of een adres dat van voorgenoemde twee afwijkt. Indien u een nieuw afwijkend adres wil 

aanmaken, dan kunt u deze optie kiezen uit het pull-down menu. De tekstvelden bij het 

verzendadres worden dan leeggemaakt, zodat een nieuw afwijkend adres aangemaakt kan worden. 

Bij uw volgende bezoek is dit adres in het keuzemenu opgenomen. Wanneer u ingelogd bent met 

een zogenaamd 9000-nummer kunt u niet de keuze object adres maken. In dit geval zult u het 

factuuradres of een afwijkend adres moeten kiezen. 

In het rechtse vak zijn de debiteurgegevens zichtbaar. U kunt hier een keuze maken uit het menu 

tussen alle debiteuren die ooit een levering voor het betreffende object betaald hebben.  
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De kopgegevens kunnen alleen bij de eerste reparatie aangepast worden. Wilt u deze wijzigen, dan 

dient u terug te bladeren naar de eerste reparatie. 

4.2 Artikelgegevens 

Bij de artikelgegevens wordt als eerste het serienummer gevraagd. Indien deze bij u onbekend is, 

kunt u ‘Serienummer onbekend’ aanvinken. 

Dit kunt u slechts één keer in een volledige RMA aanvraag doen, omdat CLB anders de artikelen 

niet meer met het serienummer kan identificeren. Dit wordt ook op het formulier aan u gemeld. 

  

 

 

Indien het serienummer van het artikel bekend is, kunt u deze in het betreffende tekstveld 

invullen(serienummer zonder S/N). Wanneer u dit ingevuld heeft en de cursor buiten het tekstveld 

komt, zal het systeem meteen de bekende gegevens opzoeken en het artikelnummer en 

omschrijving invullen. Het kan voorkomen dat het ingevulde serienummer niet bekend is in ons 

systeem. U krijgt hier dan een melding van en er verschijnt een vakje dat u aan kunt vinken. 

Hiermee kunt u aangeven dat het serienummer juist is, zodat u door kunt gaan met de RMA 

aanvraag.  

 

 

 

 

Het systeem herkent tevens welk soort artikel het betreft aan de hand van het serienummer. 

Afhankelijk hiervan verschijnt er een menu met klachten voor dat type reparatie. Als het 

serienummer niet bekend is in ons systeem of indien u dit aangeeft, zult u alle klachten te zien 

krijgen in dit menu. 

4.3 Afgekeurde artikelen 

Onder de artikelgegevens vindt u een keuze menu waar kan worden aangegeven wat er moet 

gebeuren indien het artikel bij de reparatie afgekeurd wordt. Aan de hand van het artikelnummer 

zoekt het systeem naar de actuele prijs. De genoemde prijzen zijn onze catalogusprijzen exclusief 

BTW. Het is mogelijk dat een artikel niet meer in onze catalogus voorkomt, hiervan ontvangt u 

uiteraard een melding. 

4.4 Navigeren door de RMA aanvraag 

Onderaan het RMA formulier vindt u verschillende knoppen waarmee u nieuwe artikelen kunt 

opgeven ter reparatie of door de reeds ingevoerde artikelen kunt bladeren: Vorige reparatie, 

Volgende reparatie, Reparaties afbreken en Reparaties aanvragen. 
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Vorige reparatie: 

Met deze knop kunt u tijdens de RMA aanvraag bladeren door de reparaties om eventuele 

aanpassingen te maken. De knop is bij de eerste reparatie geblokkeerd, omdat er nog geen vorige 

reparatie is. 

LET OP: Bij het bladeren door reparaties wordt een eventuele aanpassing pas doorgevoerd 

wanneer u op de [Volgende reparatie] knop of [Reparaties aanvragen] knop drukt.  

Vergeet u dus niet op [Volgende reparatie] te klikken om uw laatst ingevoerde reparatie op te 

slaan. 

 

Volgende reparatie: 

Met deze knop kunt u een nieuwe reparatie invoeren of een eerder ingevulde reparatie inzien. Als u 

naar een nieuwe reparatie gaat, krijgt u een nieuw leeg formulier. Gaat u met deze knop naar een 

eerder ingevulde reparatie dan worden de gegevens hiervan getoond. 

 

Reparaties afbreken: 

Met deze knop kunt u de RMA aanvraag stoppen. U wordt eerst nog omgeleid naar een pagina die 

vraagt of dat u zeker weet dat u wilt stoppen. Klikt u daar op ‘ja’, dan stopt u defintief de RMA 

aanvraag. 

Reparaties aanvragen: 

Na het invullen van al uw artikelen, dient u deze knop in te drukken. Ook de huidig getoonde 

reparatie wordt dan opgeslagen en u wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina. 

4.5 Overzicht 

Wanneer u uw RMA aanvraag heeft bijna heeft afgerond en op de knop [Reparaties Aanvragen] 

heeft geklikt, krijgt u een overzicht van de aangemelde artikelen. Vanuit dit overzicht kunt u de 

reparaties nog verwijderen of de reparaties aanpassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de RMA in te kunnen dienen, dient u aan te geven dat u akkoord gaat met de algemene 

voorwaarden en dat u verantwoordelijk bent voor de ingevoerde gegevens. Daaronder vindt u nog 

drie knoppen, de functies ervan worden in de bijlage van deze handleiding uitgelegd. 
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4.6 Afronden van de RMA aanvraag 

Onderaan het RMA overzicht vind u de volgende knoppen: RMA afbreken, RMA indienen en een 

printknop. 

 

Reparaties annuleren: 

Met deze knop annuleert u de gehele RMA aanvraag. U krijgt hier nog een waarschuwing voor. 

Indien u hier ja klikt, wordt u teruggestuurd naar het RMA formulier en wordt de aanvraag 

geannuleerd.  

Indien u nee klikt, wordt u teruggestuurd naar de pagina waar u vandaan kwam en kunt u de 

aanvraag doorzetten. 

 

Reparaties aanmaken: 

Met deze knop kunt u de gehele RMA aanvraag indienen. U wordt daarna doorgestuurd naar de 

volgende pagina. Hier krijgt u een pakbon aangeboden van de ingediende RMA aanvraag. 

U ziet hier twee knoppen. De eerste om de pakbon te printen en de RMA af te ronden, de tweede 

om de pakbon niet te printen maar toch de RMA af te ronden.  

Voor een snellere afhandeling van uw reparaties willen we u verzoeken de pakbon uit te printen en 

bij het pakket te voegen of op het pakket te bevestigen. U kunt deze als verzendsticker gebruiken 

Bent u niet in de gelegenheid om te printen, dan kunt u de daarvoor bestemde knop gebruiken.  

Wij vragen in ieder geval op de buitenkant van het pakket het RMA-nummer vermelden. 

In hoofstuk Voorbeeld pakbon is een voorbeeld van een pakbon gepresenteerd. 

 

Afdrukken (printer icoon): 

Met deze knop kunt u het overzicht van de reparaties uitprinten. 
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4.6.1 Voorbeeld pakbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande pakbon is een voorbeeld van een RMA met 9 artikelen. Boven de stippellijn ziet u het 

adres waar het pakket naar verzonden wordt, namelijk CLB B.V.. Daaronder ziet u de afzender, dat 

is het adres van het ingelogde object. Als laatste boven de stippellijn ziet u het RMA-nummer met 

bijbehorende barcode. Op de stippellijn kunt u de barcode vouwen. Onder de stippellijn ziet u de 

barcodes van de reparaties in die RMA. Op de helft van dit deel kunt u de pakbon nog een keer 

vouwen. Hier staat geen stippellijn voor. 



 

Versie:  Gebruikershandleiding Mijn CLB.doc 11 

Laatst opgeslagen op 14-6-2016 

 

5 Reparatiestatus 

Vanuit dit menu krijgt u een overzicht van alle openstaande reparaties die via de RMA module 

ingediend zijn. U ziet ook de afgeronde RMA’s welke binnen de contractueel afgesproken tijdspanne 

vallen. Achter elke rij van de reparaties staat een afbeelding. Wanneer u hierop klikt, krijgt u een 

gedetailleerd overzicht van de reparatie te zien. 

6 Nieuwe melding 

In het formulier waarmee u de nieuwe melding kunt invoeren, dient er eerst een keuze gemaakt te 

worden tussen een drietal soorten meldingen:  

• Storingen web (STW); 

• Detachering web (DTW); 

• Andere Melding (PMW); 

De naam van de contactpersoon, zijn of haar telefoonnummer, de soort actie en de melding zijn 

verplichte velden. Deze velden zijn gemarkeerd met een *. Het is mogelijk een e-mailadres in te 

vullen waar de meldingvoortgang naar gemaild kan worden. 

Bij sommige kanten is een ordernummer noodzakelijk. Indien dit het geval is zal hier ook een * 

verschijnen.  
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Indien verplichte velden niet of niet correct worden ingevuld, dan wordt dit aan u duidelijk gemaakt 

door middel van een pop-up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is raadzaam om een zo gedetailleerd mogelijke melding te geven van de klacht (dus met dag, 

tijdstip en om wie/wat het gaat). 

 

LET OP: Op via internet gemelde storingen zijn geen responstijden van toepassing.  

7 Overzicht acties / Overzicht Detachering 

Door het aanklikken van deze menu items, verschijnt de lijst met alle meldingen die op dit moment 

lopen voor het eerder bij het inloggen geselecteerde object nummer. Overzicht Detachering toont 

alleen de POS meldingen welke door u of door ons zijn aangemerkt als detacherings-

werkzaamheden (actiesoort DTW). Overzicht acties toont alle overige lopende POS meldingen. 
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7.1 Inzien van een POS melding 

Door op een actie te klikken en vervolgens op de knop [Open] te klikken, wordt de POS melding 

geopend voor weergave. De overige knoppen PDF en Excel exporteren de getoonde lijst met POS 

meldingen naar PDF of Excel. 

 

Achter de melding staat ook een code. De betekenis van deze codes zijn: 

• HD  Helpdesk melding 

• ST  Storingsmelding 

• STW  Storingsmelding gemeld via de website 

• PMW  Overige meldingen via de website 

• DTW  Detachering 

8 Actie zoeken 

Voorheen kon vanuit dit menu in de POS meldingen gezocht worden op de volgende velden: 

 

• POS-nummer 

• Ordernummer 

• Soort melding 

• Meldtekst 

 

Het is nu niet meer nodig om dit vanuit een apart formulier te doen. 

Dit kan rechtsreeks vanuit de overzicht formulieren door een zoektekst in te vullen in de daarvoor 

bestemde velden. 

 

 

 

 

9 Historie acties 

Het is mogelijk om afgehandelde meldingen terug te kijken. Vanaf datum gereed melding wordt de 

historie standaard 7 dagen bewaard. 
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10 Configuratie items 

Door op het menu item overzicht acties te klikken verschijnt de lijst met alle op uw 

contractnummer geregistreerde CLB artikelen.  

U kunt het resultaat filteren door in de vakken onder de veldnamen een zoektekst in te voeren. 

Door op de knop [Excel] te klikken wordt het overzicht voor u geëxporteerd naar een Excel 

bestand. 

11 Trendanalyse 

Op deze pagina kunt u grafieken genereren op basis van de op uw contract geregistreerde POS 

meldingen. U kunt hier kiezen uit een grafiek voor aantallen en een grafiek voor de responsetijden 

welke geregistreerd zijn op de POS meldingen. Deze grafieken kunt u beïnvloeden door de 

betreffende selectievakken in te vullen. 

 

• Start 

Geef de startmaand op van de weer te geven periode 

• Eind 

Geef de eindmaand op van de weer te geven periode 

• Objectnr 

Wanneer u hier niets selecteert, wordt de grafiek gegenereerd voor alle aan uw contract 
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gekoppelde objectnummers. Vult u hier een objectnummer in, wordt de grafiek alleen 

gegenereerd voor dat object. 

• Impact 

Wanneer u hier niets selecteert, wordt de grafiek gegenereerd voor alle impact soorten. 

Vult u hier een impact in, wordt de grafiek alleen gegenereerd voor alle POS meldingen die 

die betreffende impact toegekend hebben gekregen. 

• Actie soort 

Wanneer u hier niets selecteert, wordt de grafiek gegenereerd voor alle actie soorten. Vult 

u hier een actiesoort in  (storing, detachering, helpdesk etc.), wordt de grafiek alleen 

gegenereerd voor alle POS meldingen die die actiesoort toegekend hebben gekregen. 

• Oorzaakcode 

Wanneer u hier niets selecteert, wordt de grafiek gegenereerd voor alle oorzaakcodes. Vult 

u hier een oorzaakcode in (Geen storing, Molest, Werk derden, Programmatuur etc.), wordt 

de grafiek alleen gegenereerd voor meldingen welke deze code hebben gekregen bij de 

klassifikatie. 

• Prestatie 

Dit veld bepaalt of u alleen meldingen ziet welke wel meetellen voor de prestatiemetingen 

(Prestatie: Ja), of juist de meldingen welke niet meetellen voor de prestatiemetingen 

(Prestatie: Nee). Wanneer u hier niets selecteert, wordt de grafiek gegenereerd voor beide 

soorten.  

• SLA Resultaat 

Dit veld bepaalt of u alleen meldingen ziet welke binnen de gestelde responsetijden zijn 

afgehandeld of juist die meldingen welke buiten de gestelde responsetijden vallen. 

Wanneer u hier niets selecteert, wordt de grafiek gegenereerd voor beide soorten. 
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12 Servicelevel management 

Vanuit dit formulier kunt u de meetgegevens met betrekking tot uw contract nader bekijken en 

exporteren naar een rapport in Excel. Ook kunt u vanuit deze pagina snel een POS melding 

nummer openen. 

 

Toelichting op tabellen: 

 

Tabel 1 en 2: Prestatie-overzicht tbv responsetijden: 

• SLA Nr 

Het SLA nr waarop de responsetijden zijn gemeten. 

• Periode 

De periode in een kalenderjaar waarop de gegevens in de regel van toepassing zijn. 

• Impact 

Dit geeft aan voor welke Impact deze Repsonse Type regel wordt weergegeven. We 

kennen hier C(Calamiteit), H(Hoog), M(Middel) en L(Laag). Voor elke Impact kunnen 

andere afspraken zijn gemaakt. 

• T_Gem 

Gemiddeld verstreken tijd voor het betreffende Response type. 

• T_Max 

Afgesproken maximum tijd per melding voor het betreffende Response type. 

• Meetperiode 

Tijd in maanden per kalenderjaar waarover de tijdregistratiegegevens zijn gemeten. 
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• <=T_Max 

Aantal meldingen welke binnen de afgesproken maximum tijd vallen. 

• >T_Max 

Aantal meldingen welke buiten de afgesproken maximum tijd vallen. 

• KPI% 

Afgesproken percentage waartegen het aantal meldingen welke binnen de afgesproken tijd 

vallen worden afgezet. Indien CLB onder dit percentage komt, is de KPI niet gehaald. 

• Score% 

Percentage van het aantal meldingen welke binnen de afgesproken maximum responsetijd 

vallen. 

 

Tabel 3: Prestatie-overzicht tbv aantal meldingen: 

• SLA Nr 

Het SLA nr waarop de responsetijden zijn gemeten. 

• Periode 

De periode in een kalenderjaar waarop de gegevens in de regel van toepassing zijn. 

• Impact 

Dit geeft aan voor welke Impact deze regel wordt weergegeven. We kennen hier 

C(Calamiteit), H(Hoog), M(Middel) en L(Laag). Voor elke Impact kunnen andere afspraken 

zijn gemaakt. 

• Object 

Indien in de afspraken staat dat er een maximum aantal melding geldt per lokatie (object) 

wordt hier een objectnummer getoond. 

• Incidenten 

Aantal meldingen welke binnen de de periode gemeten zijn en welke meetellen voor de 

prestatie metingen. 

• Max 

Afgesproken maximum aantal, voor de prestatie meetellende, meldingen welke mogen 

voorkomen in de opgegeven meetperiode. 

• Meetperiode 

Tijd in maanden per kalenderjaar waarover het aantal meldingen wordt gemeten. 

• KPI% 

Afgesproken percentage waartegen het aantal meldingen welke meetellen voor de 

prestatiemetingen worden afgezet. Indien CLB onder dit percentage komt, is de KPI niet 

gehaald. 

• Score% 

Percentage van het aantal meldingen welke binnen de afgesproken voorwaarden vallen. 
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Tabel 4: Overzicht meldingen per Impact soort per maand: 

 

• Jaar 

Het jaar waarin, in combinatie met de maand, het aantal meldingen is gemeten. 

• Maand 

De maand waarin, in combinatie met het jaar, het aantal meldingen is gemeten. 

• Object 

Het objectnummer waarop het aantal meldingen is geregistreerd. 

• C/H/M/L/Geen 

Aantal meldingen welke binnen de de periode gemeten zijn en welke meetellen voor de 

prestatie metingen, per impact. 

12.1 Export voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


