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Over dit document 

Organisatie 
Dit document geeft informatie over de algemene functionaliteiten van SMCweb en 

hoe klantinformatie kan worden bekeken en in beperkte mate kan worden bewerkt.  

 

Doelgroep 
Dit document is bestemd voor klanten en installateurs, waarmee zij een aantal 

basisfuncties op het alarmverwerkend systeem van SMC alarmcentrale in eigen 

beheer te kunnen uitvoeren. 

 

PDF Document 
SMC verstrekt deze handleiding in PDF formaat. Met behulp van het programma 

Acrobat Reader versie 5.0 of hoger kunt u dit document openen. 
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Introductie 
SMCweb is gemaakt om gebruikers toegang te geven tot hun klantinformatie met 

als doel, het bekijken of veranderen van data en het maken van rapporten.  

U kunt de onderstaande functies uitvoeren: 

 Bekijk Klantgegevens, en contactpersonen  

 Bekijk rapporten 

 Verander uw wachtwoord 

 Uitloggen 

SMCweb overzicht 
Het onderstaande gedeelte behandelt de verschillende webpagina’s die toegankelijk 

zijn in SMCweb en laat zien welke informatie en functies u kunt uitvoeren. 

Inloggen 
Op de volgende webpagina kunt u inloggen: www.smcweb.nl  

Wanneer u voor het eerst wilt inloggen in SMCweb, wordt u gevraagd om in te 

loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gebruikersnaam en 

wachtwoord worden verstrekt door SMC alarmcentrale. 

 

Figuur 1 - SMCweb Inlogpagina 

 

 

http://www.smcweb.nl/
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SMCweb Homepagina 
Nadat u bent ingelogd ziet u de SMCweb Homepagina. Deze pagina geeft u 

algemene informatie over uw aansluitingen, eventuele berichten van de 

alarmcentrale  en de standaard rapporten. 

Figure 2 - SMCweb Home Pagina 

 
Overzichten 

Aan de linkerzijde van de Homepagina is een rubriek ‘Overzichten’ weergegeven. 

Hierin kunt u naar keuze een bepaald overzicht te bekijken. In de linkerkolom is het 

aantal systemen van het betreffende overzicht weergegeven. Klik op een nummer 

van een overzicht om de details te zien met de bijbehorende status. 

Status Omschrijving 

Alle actieve systemen  Het totaal van systemen waartoe u toegang hebt. Klik op het 
nummer om alle klanten weer te geven. 

Activiteiten laatste 24 uur Systemen met alarmactiviteit in de afgelopen 24 uur. Klik op het 
nummer om de details te zien. 

Systemen in alarm status Systemen die momenteel een alarmmelding geven. Klik op het 
nummer om een overzicht te krijgen van het type alarm. 

Momenteel in teststand Systeem staat momenteel in test. Klik op het nummer om 
details te zien van systemen die momenteel in test staan. 

Buiten gebruik Systemen buiten bedrijf. Klik op het nummer om details te zien 
van systemen welke buiten bedrijf staan.   



Handleiding SMCweb Pagina 4  

 ©2011 Security Monitoring Centre 

Status Omschrijving 

Systemen met lopende 
wijzigingen 

Systemen met lopende wijzigingsverzoeken. Klik op het 
nummer om de details te zien. 

 

 

Wanneer u een lijst bekijkt in SMCweb,  gebruik dan de onderstaande 

knoppen om te scrollen tussen de items: 

 Gebruik de toets met de enkele pijl (naar rechts wijzend)  om naar de 

volgende pagina te gaan met items. Gebruik de toets met de enkele pijl 

(naar links wijzend) om naar de vorige pagina met items te gaan. 

 Gebruik de toets met de dubbele pijl (naar rechts wijzend)  om naar 

het eind van de item lijst te gaan. Gebruik de toets met de dubbele pijl 

(naar links wijzend) om weer naar het begin van de lijst te gaan. 
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Klant en Contacten 
Klik op het nummer in de kolom ‘aantal systemen’ voor een overzicht van uw 

aansluitingen, of, klik op ‘Zoeken’ aan de bovenzijde van uw Homepagina om de 

pagina geavanceerd zoeken voor aansluitingen weer te geven.  

Figuur 3 - Zoeken 

 

Figure 4 – Zoek een aansluiting 

 

U kunt zowel klikken op 
Zoeken, als op het 
Nummer van het ‘Aantal 
systemen’ om toegang te 
krijgen tot de 
klantinformatie. 

Geef details over de aansluiting die 
u wilt bekijken en klik dan op 
Zoeken om te bekijken welke 
aansluitingen voldoen aan de 
zoekcriteria. (zie volgende pagina). 
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Figuur 5 – Overzicht van aansluitingen 

 

Een symbool naast de tekst van een aansluiting duidt erop dat er een activiteit is 

voor dat systeem. Ga met de muis op dat symbool staan om de betekenis van het 

symbool te zien.   

Druk op een Klant ID aan de linkerzijde om details te zien van de betreffende 

aansluiting.  Zie vervolgens figuur 6. 
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Algemene klantinformatie 

Figuur 6 – Algemene klantinformatie 

 

De kolom ‘Huidige status’ bevat aanvullende informatie over de aansluiting. 

De links aan de onderzijde van deze lijst stellen u in staat om de status van alle 

open en gesloten secties te zien en ook om de historie van de systemen die in test 

staan te bekijken. 

Gebruik de links boven de ‘Algemene klantinformatie’ om aanvullende informatie 

betreffende de aansluiting te zien. 

Link Omschrijving 

Contactpersonen Gebruik deze link om de contactpersonen te zien, toe te voegen of te 
wijzigen op de site.  

Opvolginstructies Deze pagina geeft alle specifieke ‘Opvolg instructies’ weer die 
gemaakt zijn voor deze aansluiting. Klik op een ‘Page#’ voor de 
weergave van de instructies. 

Logboek/Historie Gebruik de (zoek)velden op deze pagina om de begin- en eindtijd 
van het gewenste (historie)overzicht aan te geven. U kunt ook de 
volgorde van de te sorteren lijst of het maximale aantal 
gebeurtenissen weergeven. 

Algemene 
opvolginstructies 

Dit zijn de voor deze aansluiting geldende bijzondere instructies om 
de centralist te informeren over de bijzonderheden die er op deze 
aansluiting van toepassing zijn. 

Tijdroosters Tijdroosters worden gebruikt bij aansluitingen waarvoor de in- en 
uitschakeltijden worden gecontroleerd. Klik op een roosternummer 
om deze te bekijken. 

Gebruik de link ‘Contactpersonen’ 
om te zoeken op Contactpersonen 
van deze klant 
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Link Omschrijving 

Opvolgingsdiensten Deze pagina geeft alle diensten zoals Politie, Brandweer en 
Beveiligingsdiensten weer, die zijn toegewezen aan deze aansluiting.  
Gebruik de enkele pijl toetsen om naar de volgende of vorige groep 
items te gaan. Gebruik de dubbele pijl toetsen om direct naar het 
begin of eind van de item lijst te gaan.  

Klant/System Details Gebruik deze link om de klant detail informatie te bekijken. 

Zones Deze pagina bevat alle zones en secties die zijn aangemaakt voor 
deze aansluiting. Klik op een zone om de details te bekijken.  
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Contactpersonen 
Klik op Contactpersonen boven de Algemene klantinformatie (zie Figuur 6) om 

een contactpersoon toe te voegen, te bekijken, te verwijderen of te wijzigen voor deze 

aansluiting.   

Figure 8 – Lijst met contactpersonen 

 

 

 

Klik op de Contact naam om de informatie van de contactpersoon te updaten, toe te 

voegen of te verwijderen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik deze link om een 
nieuwe contact aan deze 
aansluiting toe te voegen 
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Figuur 9 - Contact informatie 

 

 

Gebruik de knoppen aan de onderzijde van de Contact informatie om 

telefoonnummers te updaten, toe te voegen of te verwijderen. 
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SMCweb Rapporten 
U kunt de SMCweb ‘Standaard rapporten’ of ‘Rapporten’ uit het hoofdmenu  

gebruiken. 

Standaard rapporten 
De SMCweb homepagina bevat een aantal Standaard rapporten. Dit wordt zo 

genoemd om het voor deze rapporten niet nodig is selectieparameters in te voeren.  

Daarnaast  kunt u kiezen voor Rapporten uit het hoofdmenu, hierin zijn de 

specifieke rapporten opgenomen. 

Figure 10 – SMCweb Standaard rapporten en algemene rapporten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De standaard rapporten 

De specifieke rapporten 
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Klantspecifieke standaard rapporten zijn beschikbaar op de pagina ‘Algemene 

klantinformatie’. 

 

Figure 11 – klantspecifieke Standaard rapporten 
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Rapporten uit het hoofdmenu 
U kunt gebruik maken van de rapporten uit het hoofdmenu om zelf specifieke 

rapporten samen te stellen. De rapporten worden weergegeven in afzonderlijke 

schermen. In het Rapport selectie menu staan de volgende rubrieken: 

 Klant en Event rapporten 

 Beheer lopende verzoeken 

Figure 12 – Rapport selectie menu 

 

 

Klant & Event 
rapporten 

Omschrijving 

Klantkaart De klantkaart geeft gedetailleerde informatie over de aansluit- en 
systeemgegevens weer. Specificeer de criteria die u in het rapport 
wilt zien en klik daarna op ‘Verzoek rapport’. 

Verkorte klantkaart De Verkorte klantkaart geeft een overzicht van alle aansluitingen 
die aan de ingevoerde criteria voldoen. Specificeer de criteria die u 
in het rapport wilt zien en klik daarna op ‘Verzoek rapport’. 

Gebeurtenissen per 
Event 

Dit rapport maakt het mogelijk om een report op te stellen 
gebaseerd op specifieke meldingen of reeks aan meldingen. 
Bijvoorbeeld, U kunt een report opstellen van alle brandmelding 
codes. Specificeer de criteria die u in het rapport wilt zien en klik 
daarna op ‘Verzoek rapport’. 

Alarmincident Dit rapport laat de algemene informatie zien van alle meldingen die 
zijn ontvangen voor elk system dat is gespecificeerd binnen de 
criteria. Specificeer de criteria die u in het rapport wilt zien en klik 
daarna op ‘Verzoek rapport’. 

Event historie Gebruik dit rapport om een gedetailleerd rapport van het historie 
overzicht te maken.  U kunt dit rapport bijvoorbeeld gebruiken om 
de meldingshistorie van een specifiek aansluitnummer te zien.  
Specificeer de criteria die u in het rapport wilt zien en klik daarna op 
‘Verzoek rapport’. 



Handleiding SMCweb Pagina 14  

 ©2011 Security Monitoring Centre 

Klant & Event 
rapporten 

Omschrijving 

Mail versturen Dit rapport geeft u de mogelijkheid om een gedetailleerd rapport op 
te stellen over openings- en sluitingtijden, alarmmeldingen en het 
historie overzicht. U kunt bepalen hoe vaak u een rapport met 
openings- en sluitingstijden naar een site stuurt, gebaseerd op de 
mail frequentie wat gespecificeerd is op de System details pagina. 
Specificeer de criteria die u in het rapport wilt zien en klik daarna op 
‘Verzoek rapport’. 

In/Uit gebeurtenissen Dit rapport maakt het mogelijk om een rapport te maken van alle in- 
en uitschakelingen voor een selectie van aansluitnummers en een 
selectief bereik van data. Specificeer de criteria die u in het rapport 
wilt zien en klik daarna op ‘Verzoek rapport’. 

In/Uit afwijkingen Dit rapport maakt het mogelijk om een rapport te maken van 
specifieke in- en uitschakelingen voor een selectief bereik van 
aansluitnummers en een selectief bereik van data. Specificeer de 
criteria die u in het rapport wilt zien en klik daarna op ‘Verzoek 
rapport’. 

 

 

Beheer lopende 
verzoeken 

Omschrijving 

Lopende verzoeken Dit rapport maakt het mogelijk. 

Specificeer de criteria die u in het rapport wilt zien en klik daarna op 
‘Verzoek rapport’. 

Mutatieverslagen Dit rapport geeft            Specificeer de criteria die u in het rapport 
wilt zien en klik daarna op ‘Verzoek rapport’. 

Bekijk mutatie historie Dit rapport geeft u               . 
Specificeer de criteria die u in het rapport wilt zien en klik daarna op 
‘Verzoek rapport’. 
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Wijzig u wachtwoord 
Klik op de link ‘voorkeuren’ aan de rechterbovenzijde van de SMCweb hoofdpagina 

om uw wachtwoord te wijzigen. Ook kunt u hier andere persoonlijke instellingen 

aanpassen. 

Figuur 13 – Wijzig u wachtwoord 

 

Voer uw oude wachtwoord in, daarna uw nieuwe wachtwoord en vervolgens nog eens 

uw nieuwe wachtwoord. Klik op ‘Opslaan’ om het nieuwe wachtwoord op te slaan. 
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Uitloggen 
Klik op de ‘Log uit’ link aan de bovenzijde van de SMCweb hoofdpagina om uit te 

loggen. 

Figuur 14 - Uitloggen 

 

Volgende pagina is dan weergegeven.   

Figure 15 - Uitgelogd 

 

 

Zoals de pagina al zegt, moet u uw scherm sluiten om te voorkomen dat anderen 

informatie zien uit uw online sessie. U kunt ook gebruik maken van de ‘Opnieuw 

inloggen’ link om weer in te loggen op SMCweb. 

 


