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 Over bizhub Evolution 

bizhub Evolution, het serviceplatform van Konica Minolta werkt op dezelfde manier als een app store. Gebruikers kunnen 
kiezen uit een groot aanbod cloudservices. De beheerder maakt de boeking, wijst aan elke gebruiker hun toepassingen 
toe en maakt toegang mogelijk vanaf elk apparaat of elke locatie. Geregistreerde personen krijgen toegang tot het 
bizhub Evolution-platform via hun bizhub-systeem, smartphone, tablet of computer. 

 

Technische vereisten 

Compatibele webbrowsers Alle belangrijke browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) in de nieuwste versies. 

Internetverbinding Vereist een internetverbinding met 6 Mbit/s downstream en 1 Mbit/s upstream.  
Wij raden minstens 16 Mbit/s downstream en 4 Mbit/s upstream aan. 

Multifunctioneel systeem Het multifunctionele systeem moet worden geoptimaliseerd voor internettoegang en de webbrowser 
moet worden ingeschakeld. 

Het IP-adres kan worden ingesteld als statisch of dynamisch. 

Als het systeem via proxy is verbonden, wordt basisauthenticatie ondersteund. 

Compatibele mobiele 
apparaten 

Het mobiele apparaat moet worden geoptimaliseerd voor internettoegang en moet een browser 
hebben. 

 

Meer informatie over technische vereisten en compatibele systemen, vindt u op 
https://evolution.konicaminolta.de/en/support/specifications. 
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Gegevensbeveiliging 

Het bizhub Evolution-platform bevindt zich in ons gegevenscentrum in Duitsland, dat het ISO 27001 certificaat heeft. De 
gegevensbescherming- en beveiligingsconcepten die in bizhub Evolution zijn geïmplementeerd, bieden een hoog niveau 
van systeembeveiliging. Persoonlijke gebruikersgegevens worden gecodeerd en anoniem gemakt volgens de nieuwste 
beveiligingsstandaarden. Uw gegevens kunnen ook worden gecodeerd en opgeslagen in uw lokaal netwerk om onge-
machtigde toegang tot gebruikersgegevens te voorkomen. 

Raadpleeg het hoofdstuk "Security Cubes (gegevensbeveiliging)" op pagina 32 voor meer informatie over de 
beveiligingsinstellingen. 

 Rol van de beheerder 

Als beheerder kunt u het volgende: 

- Cloudservices boeken voor uw bedrijf 

- Gebruikers aanmaken en deze services aan hen toewijzen 

- MFP's toevoegen en beheren 

- De opdrachten van alle gebruikers beheren 

- Problemen rapporteren war nodig 

- Beveiligingsinstellingen configureren (security cubes) 

OPMERKING 
Als beheerder kunt u services aan uzelf toewijzen en ze gebruiken zonder dat u zich ook hoeft te registreren als 
gebruiker. Raadpleeg het hoofdstuk "Uw eigen services en opdrachten" op pagina 39 voor meer informatie. 
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 Registreren op het bizhub Evolution-platform 

Roep de startpagina van het bizhub Evolution-platform op de volgende URL op: https://evolution.konicaminolta.de/en/. 
Zodra u hier bent, klikt u op [Aanmelden]. 

Het registratieformulier wordt geopend. 

 

1. Voer de contactgegevens van uw bedrijf, organisatie of vereniging in. 

2. Selecteer onder "Status klant" of u registreert als een nieuwe klant of als u een bestaande klant of partner van 
Konica Minolta bent: 

Bestaande klant van Konica Minolta: Voer uw klantnummer in 

Bestaande klant van Konica Minolta retailpartner: Voer de eerste letter van de retailpartner in en kies dan uit 
de weergegeven lijst. 

Bestaande retailpartner van Konica Minolta: Voer het nummer van uw retailpartner in. 

3. Bepaal wie beheerdersrechten zal krijgen en wie de algemene contactpersoon in uw bedrijf moet zijn. Als de 
beheerder ook als algemene contactpersoon zal optreden, selecteert u het vakje "Beheerder is ook contact-
persoon". 

4. Geef uw bizhub Evolution-domein een naam. 

OPMERKINGEN 
De domeinnaam wordt gebruikt als prefix wanneer uw gebruikers aanmelden zodat ze duidelijk kunnen worden 
toegewezen aan uw bedrijf. Normaal hoeft u hiervoor alleen maar de naam van uw bedrijf in te voeren. 
 Gebruik geen hoofdletters, spaties, umlautstekens of speciale tekens.  

https://evolution.konicaminolta.de/
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5. Selecteer het vakje om te bevestigen dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. 

6. Klik op [bizhub Evolution binnengaan] en bevestig het bericht met [OK]. 

Zodra u met succes hebt geregistreerd, ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op de 
koppeling in de e-mail om aan te melden bij het bizhub Evolution-platform en uw eigen wachtwoord te kiezen. 

 Aan-/afmelden bij het bizhub Evolution platform 

Aanmelden 

Roep de startpagina van het bizhub Evolution-platform op de volgende URL op: https://evolution.konicaminolta.de/en/ 

Vanaf daar voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klikt u op [Aanmelden]. 

OPMERKING 
Wachtwoord vergeten? Klik op de koppeling, voert uw gebruikersnaam of e-mailadres in en wij sturen u een nieuw 
wachtwoord via e-mail. 

Afmelden 

Om af te melden, klikt u op het tandwiel en vervolgens op [Afmelden]. 

 

  

https://evolution.konicaminolta.de/
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 Eerste stappen 

Nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld bij het bizhub Evolution-platform, voert u de eerste stappen uit zoals 
weergegeven. 

 

1. Klik op [Gebruiker toevoegen] om een nieuw gebruikersprofiel te maken. 
Raadpleeg het hoofdstuk "Gebruikers maken" op pagina 17 voor meer details hierover. 

 

2. Klik op [Diensten ophalen] om de gewenste services te boeken. 
Raadpleeg het hoofdstuk "Diensten boeken voor uw bedrijf (winkel)" op pagina 7 voor meer details hierover. 
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3. Klik op [Diensten toekennen] om de geabonneerde services beschikbaar te stellen voor uw gebruikers. 
Raadpleeg het hoofdstuk "Diensten toekennen (bevoorrading)" op pagina 9 voor meer details hierover. 

 

 Statusoverzicht (Startpagina) 

Nadat u de eerste stappen hebt voltooid, verschijnt een statusoverzicht op de startpagina. 

Hier ziet u een overzicht van de nieuwste diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven. Uw huidige, recent voltooide en 
mislukte opdrachten worden hieronder weergegeven. 

Vanaf hier kunt u uw eigen diensten starten, details over uw persoonlijke opdrachten weergeven en opdrachten zoeken. 

 
Als u meer informatie over een opdracht nodig hebt, klikt u op de pijl in de opdrachtenlijst. 
Klik op het resultatenbestand om het te openen of op te slaan. 
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Als een opdracht niet kon worden verwerkt, kunt u het hier opnieuw starten. 

 
Zie pagina 46 voor informatie over de snelle links. 

 Cloudservices boeken en beheren 

U vindt alle bizhub Evolution-diensten op het tabblad [Opslaan]. Gebruikers kunnen ook de winkel zien, maar kunnen 
alleen betaalde diensten boeken via u als de beheerder. 

OPMERKING 
Als een gebruiker service via de winkel heeft aangevraagd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via e-mail. U kunt de 
gewenste service vervolgens toewijzen aan de gebruiker (zie "Diensten toekennen (bevoorrading)" op pagina 9). 

Diensten boeken voor uw bedrijf (winkel) 

Als u geïnteresseerd bent in een specifieke dienst, klikt u erop voor meer informatie of om de service te boeken (tegen 
betaling). 

 
Een dienst boeken: 
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1. Klik op de gewenste service, bijv. "Convert to Word". 

2. Klik op [Inschrijven]. 

3. Lees de voorwaarden en bepalingen. 
Klik om uw acceptatie te bevestigen. 

4. Klik op [Confirm order] (Bestelling bevestigen). 
Het bestelproces wordt geactiveerd. 

5. Bevestig het bericht met [OK]. 

U wordt via e-mail op de hoogte gebracht zodra het Konica Minolta Team uw bestelling heeft gecontroleerd en het 
product klaar is. Gratis proefabonnementen kunnen onmiddellijk worden gebruikt. 

OPMERKINGEN 
Als u een nieuwe klant bent, moet uw klantaccount nog steeds worden ingeschakeld om betalende producten en 
diensten te boeken. Zodra uw account met succes is ingeschakeld, worden uw vooraf bestelde producten onmiddellijk 
verzonden en de diensten onmiddellijk ingeschakeld. 

Het kan nodig zijn enkele voorbereidende stappen te ondernemen voordat u enkele services gebruikt. Om bijvoorbeeld 
een connector te gebruiken, moet u de installatieprocedure van de connector uitvoeren (zie "Instelling aansluiting/Online 
opslag aansluiten" op pagina 39). 

MFP-instellingspakketten boeken (alleen voor directe klanten) 

Onder [Opslaan] → [Instellen] vinden directe klanten MFP-installatiepakketten voor het gebruik van bizhub Evolution. 
Neem contact op met uw Konica Minolta-verkoper voor het aanschaffen van instellingspakketten. 
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Diensten toekennen (bevoorrading) 

Voor het gebruik van een service moet deze worden toegewezen aan een gebruiker of MFP. 

 
U kunt de zoekvelden gebruiken om gebruikers of apparaten vooraf te filteren zodat u specifieke services kunt toewijzen 
aan specifieke gebruikers. 

Bovenaan op de pagina vindt u een andere filteroptie waar u systemen en personen kunt filteren op afdeling. Deze 
functie is echter alleen beschikbaar als u de afdelingsinformatie in de gebruikers- en MFP-gegevens hebt behouden. 

Een dienst toewijzen: 

1. Ga naar [Onderhoud] → [Diensten] en dan [Bevoorrading]. 

2. Op de linkerpagina selecteert u de dienst die u wilt toewijzen. 

3. Sleep de dienst op de gewenste persoon/MFP of op [Alles] om deze toe te wijzen aan alle personen/MFP's in 
de lijst. 
of 
Klik op [Kopiëren van gebruiker …]/[Kopiëren van toestel...] en selecteer in het vervolgkeuzemenu een 
gebruiker/MFP waaraan dezelfde diensten al werden toegewezen. Hierdoor kunt u alle vereiste diensten met 
één klik toewijzen aan een persoon/MFP. (Alleen mogelijk bij eerste toewijzing.) 

OPMERKINGEN 
Als een service moet worden toegewezen aan een persoon, worden de MFP's grijs weergegeven wanneer u 
sleept en neerzet. 
Als een service moet worden toegewezen aan een MFP, worden de personen grijs weergegeven wanneer u 
sleept en neerzet. 
Met een connector (bijv. Dropbox) moet u ook de service "Pull Print" toewijzen. 
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4. Schakel het selectievakje “Breng gebruikers op de hoogte van nieuwe diensten” als de gebruiker op de hoogte 
moet worden gebracht van de toewijzing. 

5. Klik op [Opslaan]. 
De service is toegewezen en kan worden gebruikt door de gebruiker. 

Services verwijderen (bevoorrading stoppen) 

Een gebruiker of MFP uit een service verwijderen: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Diensten]. 

2. Klik op de gewenste gebruiker of MFP. 

3. Klik op het kruis rechts om de gebruiker / MFP te verwijderen uit de respectieve dienst. 

 

4. Klik op [Opslaan]. 
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De "Fax"-service configureren (optioneel) 

Als u de "Fax"-service hebt geboekt, moet u speciale instellingen toepassen. 

U vindt deze instellingen hier: 
Menubalk → [Onderhoud] → [Diensten] → [Instellingen] → [Fax]. 

Externe faxnummers toewijzen 

Wijs externe nummers die door Konica Minolta zijn geleverd, toe aan uw eigen faxnummers. 

OPMERKING 
Uw eigen faxnummers worden gevraagd door het onderhoudsteam van bizhub Evolution en geïntegreerd in het systeem 
voordat de faxservice wordt toegewezen. 

 
Een extern nummer toewijzen: 

1. Ga naar [Onderhoud] → [Diensten] → [Instellingen] → [Fax] en kies vervolgens [Faxnummers]. 

2. Selecteer een extern nummer dat u wilt toewijzen aan uw eigen nummer. 
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De toewijzing van externe faxnummers opheffen 

LET OP 
Als u de toewijzing annuleert, worden alle instellingen die de beheerder en gebruiker voor hun eigen nummer hebben 
opgegeven, verwijderd! Daarom mag u de toewijzing van een extern nummer alleen opheffen als het eigen nummer nog 
niet is toegewezen aan een gebruiker/MFP of als een toegewezen gebruiker nog geen instellingen voor dit nummer heeft 
opgegeven. 

 
De toewijzing van een extern nummer ongedaan maken: 

3. Ga naar [Onderhoud] → [Diensten] → [Instellingen] → [Fax] en kies vervolgens [Faxnummers]. 

4. Klik op het rode kruis achter het externe nummer waarvan u de toewijzing wilt opheffen. 

5. Bevestig het proces met [OK]. 
De toewijzing wordt geannuleerd en alle instellingen voor dit nummer worden verwijderd. 

Faxnummers toewijzen aan gebruikers 

Wijs inkomende en uitgaande faxnummers toe aan uw gebruikers. U kunt meerdere inkomende nummers toewijzen aan 
een gebruiker. Het uitgaande nummer wordt weergegeven als een afzender-id in de faxkoptekst. Voor elk inkomend 
nummer kunt u instellen waar faxen moeten worden geleverd. U kunt meerdere bestemmingen instellen, zoals levering 
via e-mail en daarnaast als afdruk op een MFP. 

 
In het bovenste deel van de lijst kunt u filteren op afdeling of een gebruiker zoeken om specifieke faxnummers toe te 
wijzen.  
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Faxnummers toewijzen aan gebruikers: 

1. Ga naar [Onderhoud] → [Diensten] → [Instellingen] → [Fax] en kies vervolgens [Gebruikers]. 

2. Selecteer het inkomende nummer dat u wilt toewijzen aan de gebruiker. 

3. Configureer, indien nodig, de bestemming hiervoor: 

OPMERKING 
Uw gebruikers kunnen ook de bestemmingen voor inkomende faxen zelf configureren of de beheerdersinstellingen 
later aanpassen volgens hun behoeften. 

• Als PDF via e-mail: Klik op het symbool @ en voer het e-mailadres in waar inkomende faxen moeten worden 
geleverd. 

• Als afdruk: Klik op het printerpictogram en selecteer de MFP waarop inkomende faxen moeten worden 
afgedrukt. 

• Als afdruk via Serverless Pull Printing: Klik op het printerpictogram en selecteer [Pull Print]. 

OPMERKING 
Serverless Pull Printing is een functie waarmee u afdrukopdrachten op elke MFP in uw bizhub Evolution-
omgeving kunt uitvoeren. De vrijgave van afdrukopdrachten vereist authenticatie door de gebruiker op de MFP. 

4. Selecteer het uitgaand nummer. 

OPMERKING 
Klik op het faxpictogram/kruis dat voor een nummer staat als u de toewijzing wilt annuleren. 

Faxnummers toewijzen aan MFP's 

Wijs inkomende en uitgaande faxnummers toe aan uw MFP's. U kunt meerdere inkomende nummers toewijzen aan een 
MFP. Het uitgaande nummer wordt weergegeven als een afzender-id in de faxkoptekst. 

OPMERKING 
Inkomende faxen worden altijd direct op de MFP afgedrukt. Hiervoor moet "bizhub Evolution Cloud Print" geïnstalleerd 
zijn. Zie hoofdstuk "Een MFP registreren op bizhub Evolution" op pagina 27 voor details. 

 
In het bovenste deel van de lijst kunt u filteren op afdeling of een MFP zoeken om specifieke faxnummers toe te wijzen.  
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Faxnummers toewijzen aan MFP's: 

1. Ga naar [Onderhoud] → [Diensten] → [Instellingen] → [Fax] en kies vervolgens [MFP's]. 

2. Selecteer het inkomende nummer dat u wilt toewijzen aan de MFP. 

3. Selecteer het uitgaand nummer. 

OPMERKING 
Klik op het faxpictogram/kruis dat voor een nummer staat als u de toewijzing wilt annuleren. 

De "E-POST"-service configureren (optioneel) 

OPMERKING 
De E-Post-service is alleen beschikbaar in Duitsland. 

Als u de "E-POST"-service hebt geboekt, moet u hiervoor speciale instellingen toepassen in bizhub Evolution en op het 
E-POST-portaal van de Deutsche Post. 

De standaard Inbox voor het verzenden van E-POST van MFP's definiëren 

4. Ga naar [Onderhoud] → [Diensten] → [Instellingen] → [E-POST]: 

5. Selecteer het E-POST-adres dat u wilt gebruiken als standaard voor het verzenden van E-POST vanaf MFP's in uw 
bizhub Evolution-omgeving en klik op [Opslaan]. 

LET OP 
Dit adres wordt weergegeven aan de ontvanger als het afzenderadres als de E-POST-service wordt gebruikt op een 
MFP in openbare modus (zonder authenticatie). 
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Gebruikers activeren op het E-POST-portaal van de Deutsche Post 

Wanneer een gebruiker een nieuwe E-POST-account opslaat, genereert bizhub Evolution een "virtueel apparaat" dat 
wordt toegewezen aan de gebruiker. Dit apparaat wordt geregistreerd in de E-POST-account voor uw bedrijf en moet 
daar worden geactiveerd in het apparaatbeheer van E-POST. 

• Als u de zakelijke E-POST-account bij Deutsche Post beheert als beheerder, meldt u zich aan bij het apparaat-
beheer van E-POST en activeert u het apparaat dat aan de gebruikers is toegewezen. 

LET OP 
U kunt meer informatie hierover vinden in de "Handleiding apparaatbeheer" ("Nutzerleitfaden Geräte-
verwaltung") van Deutsche Post AG. 

• Als u geen beheerder bent van de zakelijke E-POST-account, neemt u contact op met de relevante persoon. 

De service “Beveiligd afdrukken door gasten” configureren (optioneel) 

Als u de service "Beveiligd afdrukken door gasten" hebt geboekt, moet u speciale instellingen toepassen. 

U vindt deze instellingen hier: 
Menubalk → [Onderhoud] → [Diensten] → [Instellingen] → [Beveiligd afdrukken door gasten]. 

 
Stel het e-mailadres in waarnaar uw gasten later hun afdrukopdrachten zullen kunnen sturen. 
Als u vindt dat dit e-mailadres te lang is, kunt u een alternatief e-mailadres instellen; de Alias e-mail. 

OPMERKING 
Controleer of u de juiste doorstuurservice hebt ingesteld naar het actuele e-mailadres voor Beveiligd afdrukken door 
gasten. 
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Het overzicht van alle geabonneerde diensten oproepen 

Hier kunt u het overzicht van alle geabonneerde diensten vinden: 
Menubalk → [Onderhoud] → [Diensten] → [Overzicht]. 

Dit overzicht toont u op welke diensten uw bedrijf geabonneerd is en hoeveel licenties u hebt. 

 
Hiermee kunt u details zien, zoals het bestelnummer, de facturatieperiode, de minimumperiode en de annulerings-
periode, evenals geannuleerde abonnementen of ingetrokken annuleringen. 

Een abonnement annuleren 

Als u een abonnement wilt annuleren, schakelt u de knop naar [Beëindigd]. 

 
De datum waarop de beëindiging effectief is, wordt weergegeven. 

OPMERKING 
Als u de annulering wilt intrekken, schakelt u de knop terug naar [Ingeschreven]. 
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 Gebruikersbeheer 

U kunt [Gebruikersbeheer] gebruiken voor het configureren van instellingen met betrekking tot uw gebruikers: 
Menubalk → [Onderhoud] → [Gebruikersbeheer] 

Gebruikers maken 

Voor een nieuwe gebruiker moet u een gebruikersprofiel maken. 

 
Een nieuwe gebruiker maken: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Gebruikersbeheer]. 

2. Klik op [Gebruiker toevoegen]. 
Een dialoogvenster verschijnt voor het invoeren van gebruikersgegevens. 

3. Voer de gebruikersgegevens in. 

OPMERKINGEN 
Alle velden met een sterretje (*) zijn verplicht. Deze details moeten altijd worden ingevoerd om een record te maken 
dat compatibel is met het systeem. 
 
Als de gebruiker externe authenticatieoplossingen (bijv. YSoft SafeQ, Pcounter, PageScope Suite) moet kunnen 
gebruiken om aan te melden bij bizhub Evolution op de MFP (Single Sign-on), moet de gebruikersnaam in bizhub 
Evolution identiek zijn aan de naam die wordt gebruikt voor de externe authenticatieoplossing (zie ook "Externe 
gebruikersauthenticatie inschakelen" op pagina 21). 

4. Schakel het selectievakje in als u wilt dat de gebruiker optreedt als beheerder. 

5. Klik op [Maken]. 
De gebruiker wordt gemaakt. 

6. Bevestig het proces met [OK]. 
De gebruiker ontvangt automatisch een e-mail met het wachtwoord voor het aanmelden bij bizhub Evolution 

OPMERKING 
Nadat de gebruiker zich de eerste keer heeft aangemeld, kan hij het gegenereerde wachtwoord in de account-
instellingen wijzigen volgens eigen voorkeur. 
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Een gebruiker verwijderen 

Als een gebruiker niet langer met het systeem werkt, kunt u deze permanent verwijderen. 

Een gebruiker verwijderen: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Gebruikersbeheer]. 

2. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst. 

3. Klik op de id of het e-mailadres van de gebruiker. 
Hierdoor gaat u naar de gebruikersinformatie. 

4. Klik onder de gebruikersdetails op [Verwijderen]. 

5. Bevestig het proces met [OK]. 
De gebruiker wordt verwijderd uit het systeem. 

Een gebruiker zoeken 

Via het zoekveld kunt u zoeken in uw gebruikerslijst. 

 
Voer bijvoorbeeld de achternaam van een gebruiker in het zoekveld om de gegevens met betrekking tot deze persoon 
weer te geven. 

OPMERKING 
Het aantal gefilterde gebruikers wordt weergeven onder de zoekresultaten 
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Gebruikersinformatie weergeven 

Gebruikersinformatie kan direct worden opgeroepen via de gebruikerslijst. 

 
Klik op de ID of het e-mailadres om de gebruikersinformatie voor een specifieke persoon weer te geven. 

OPMERKING 
De persoonlijke gegevens van de gebruikers zijn alleen zichtbaar voor de beheerder en de gebruiker zelf. Externe 
gebruikers, bijv. onderhoudspersoneel van bizhub Evolution service, zien alleen het door een pseudoniem gecodeerd 
e-mailadres (Gebruikers-ID). 

Gebruikersinformatie toevoegen/wijzigen 

Indien nodig kunt u gebruikersgegevens op een latere datum toevoegen of wijzigen. Alle velden met een sterretje (*) zijn 
verplicht. Deze details moeten altijd worden ingevoerd om een record te maken dat compatibel is met het systeem. 

Gebruikersinformatie toevoegen/wijzigen: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Gebruikersbeheer]. 

2. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst 

3. Klik op de id of het e-mailadres van de gebruiker. 
Hierdoor gaat u naar de gebruikersinformatie. 

4. Wijzig de gebruikersdetails. 

5. Klik onder de gebruikersdetails op [Opslaan]. 
De wijzigingen aan de gegevens worden opgeslagen. 

Een ID-kaart uitgeven 

Een ID-kaart geeft gebruikers toegang tot de MFP's. 

 
Een ID-kaart verstrekken: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Gebruikersbeheer]. 

2. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst. 
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3. Klik op de id of het e-mailadres van de gebruiker. 
Hierdoor gaat u naar de gebruikersinformatie. 

4. Klik onder "ID-kaart" op [ID-kaart uitdelen]. 

5. Bevestig het proces met [OK]. 
De PIN van de kaart wordt weergegeven. 

De gebruiker ontvangt automatisch een e-mail met een persoonlijke PIN voor hun kaart. 
Zodra de iD-kaart is verstrekt, kan de gebruiker de PIN van de kaart gebruiken om de kaart op de MFP in te 
schakelen. 

Een ID-kaart uitschakelen 

U kunt een ID-kaart uitschakelen zodat de gebruiker niet langer kan aanmelden bij de MFP. 

 
Een ID-kaart uitschakelen: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Gebruikersbeheer]. 

2. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst. 

3. Klik op de id of het e-mailadres van de gebruiker. 
Hierdoor gaat u naar de gebruikersinformatie. 

4. Klik onder "ID-kaart" op [Uitschakelen]. 

5. Bevestig het proces met [OK]. 
De ID-kaart is uitgeschakeld. 

Het wachtwoord resetten 

Als een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kunt u het gebruikerswachtwoord resetten. De gebruiker ontvangt 
vervolgens een e-mail met een nieuw wachtwoord.  

 
Een gebruikerswachtwoord resetten: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Gebruikersbeheer]. 

2. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst. 

3. Klik op de id of het e-mailadres van de gebruiker. 
Hierdoor gaat u naar de gebruikersinformatie. 

4. Klik onder "Wachtwoord resetten" op [Wachtwoord resetten]. 
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5. Bevestig het proces met [OK]. 
Het wachtwoord wordt gereset en er wordt automatisch een e-mail met het nieuwe wachtwoord naar de 
gebruiker verzonden. 

OPMERKING 
Nadat de gebruiker zich de eerste keer heeft aangemeld, kan hij het gegenereerde wachtwoord in de accountinstellingen 
wijzigen volgens eigen voorkeur. 

Externe gebruikersauthenticatie inschakelen 

Schakel de functie [Externe authenticatie] in als u al een externe authenticatieoplossing gebruikt (bijv. YSoft, SafeQ, 
Pcounter, PageScope Suite, enz.). Hierdoor kunnen uw gebruikers aanmelden bij bizhub Evolution via de MFP met 
geautomatiseerde Authenticatie, zoals bij "single sign-on". 

OPMERKING 
Het is doorgaans niet mogelijk met bizhub Evolution om een login voor een intern kostencentrum op de MFP te hebben. 

 
Externe gebruikersauthenticatie inschakelen: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Gebruikersbeheer]. 

2. Klik op [Authenticatie]. 

3. Schakel het selectievakje in als u externe authenticatie wilt inschakelen. 

4. Schakel het selectievakje in als u de aanmaak van gebruikers op de MFP wilt toestaan. (zie "Het aanmaken van 
gebruikers op de MFP inschakelen") 

5. Klik op [Verzenden]. 

6. Bevestig de instellingen met [OK]. 

OPMERKINGEN 
• De gebruikersnaam voor de externe authenticatieoplossing moet identiek zijn aan de gebruikersnaam in bizhub 

Evolution, bijv. SAM-accountnaam. Het is niet strikt noodzakelijk dat het bizhub Evolution-platform verbonden is met 
uw directoryservice, maar het is aanbevolen dat het verbonden is met een externe/bestaande authenticatieservice. 
Dit vereenvoudigt het gebruikersbeheer (zie ook "Security Cubes (gegevensbeveiliging)" op pagina 32). 

• Externe authenticatie via uw Active Directory is alleen mogelijk als bij u een Security Cube waarvan u zelf host bent, 
is geïnstalleerd (zie "Security Cubes (gegevensbeveiliging)" op pagina 32). 

• Als u hulp nodig hebt bij de externe authenticatie voor bizhub Evolution, neemt u contact op met uw Konica Minolta-
verkoper. 
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Het aanmaken van gebruikers op de MFP inschakelen 

Schakel de functie [Gebruiker aanmaken op MFP toegestaan] in als u externe authenticatie wilt gebruiken en gebruikers 
wilt toestaan om, direct via de MFP te registreren op bizhub Evolution (niet via verbinding met een zelf gehoste Security 
Cube). 

 
Als gebruiker registreren op de MFP: 

1. De gebruiker meldt aan bij de MFP of de authenticatieoplossing. 

2. De gebruiker opent de bizhub Evolution-toepassing. 
Het systeem controleert of deze gebruiker al werd aangemaakt in bizhub Evolution. Als dat niet het geval is, 
verschijnt een registratiedialoogvenster op de MFP. 

 

De gebruikersnaam van uw authenticatieoplossing wordt automatisch toegepast. 

3. De gebruiker vult de details in het registratiedialoogvenster in en drukt op de knop [Registreren]. 
De registratie is voltooid. 

OPMERKINGEN 
• De beheerder moet alle geboekte services toewijzen aan gebruikers die direct via de MFP hebben geregistreerd, 

zodat ze toegang hebben tot de services op de MFP en het bizhub Evolution-platform. 

• De gebruiker ontvangt automatisch een e-mail met een wachtwoord voor het bizhub Evolution-platform zodat deze 
de services ook via een webbrowser kan gebruiken. 
Nadat gebruikers de eerste keer hebben aangemeld, kunnen ze hun wachtwoord wijzigen in bizhub Evolution. 

MFP-authenticatie configureren 

Stel in of en hoe uw gebruikers moeten aanmelden bij de MFP. 
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De authenticatie op MFP configureren: 

4. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens naar [Gebruikersbeheer]. 

5. Klik op [Authenticatie]. 

6. Selecteer in de authenticatiemethode in het vervolgkeuzemenu. 

7. Klik op [Verzenden]. 

8. Bevestig de instellingen met [OK]. 
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 Opdrachten van gebruikers beheren 

Hier vindt u een duidelijke lijst van de bizhub Evolution-opdrachten van alle gebruikers: 

Menubalk → [Onderhoud] → [Opdrachten]. 

 
De 20 recentste opdrachten worden eerst weergegeven. Gebruik de pagina-indicator onderaan in de opdrachtenlijst om 
oudere opdrachten weer te geven. 

Sommige van de kolomnamen, zoals "Gemaakt", hebben kleine pijltjes ervoor. U kunt deze gebruiken om de sorteer-
volgorde te wijzigen, bijv. van het oudste naar het recentste gegeven. 

 
Bovenaan de opdrachtenlijst vindt u ook filters en een functie om te zoeken op trefwoorden. 

 
U kunt de opdrachtenlijst filteren volgens de onderstaande criteria: 

• Periode (startdatum/einddatum) 

• Status 

• Zoeken op trefwoord 
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OPMERKING 
De filters en het zoeken op trefwoorden kunnen worden gecombineerd: 

Alle opdrachten van één gebruiker weergeven 

Wanneer u in de opdrachtenlijst op de naam van een gebruiker klikt, verschijnen alle opdrachten die deze gebruiker 
heeft ingesteld. 

 
Om een specifieke opdracht te zoeken, kunnen de opdrachten worden gefilterd op periode of status. Het zoeken op 
trefwoorden is ook handig voor het zoeken van specifieke opdrachten. 

 
OPMERKING 
Als een gebruiker een probleem met een bepaalde opdracht meldt, vraagt u de opdracht-ID en zoekt u deze via zoeken 
op trefwoord. 

Opdrachtdetails weergeven 

Als u meer informatie nodig hebt over een opdracht, klikt u op de ID in de opdrachtenlijst. 

 
Een samenvatting van de opdrachtdetails wordt duidelijk weergegeven. Om toegang te krijgen tot het invoer- of 
uitvoerbestand, moet u toestemming vragen aan uw gebruiker. Raadpleeg het hoofdstuk "Een machtigingsaanvraag 
verzenden" op pagina 26 voor meer details hierover. 
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Als u een probleem met de opdracht wilt melden, klikt u op [Een probleem melden] of [Incident maken]. Raadpleeg het 
hoofdstuk "Ondersteuning" op pagina 33 voor meer informatie. 

Een machtigingsaanvraag verzenden 

Omwille van de gegevensbescherming, hebben zelfs beheerders geen toegang tot bestanden van gebruikers. Als het 
nodig zou zijn om de invoer- en uitvoerbestanden te analyseren, kunt u een gebruikers vragen om zijn gegevens vrij te 
geven. 

 
De vrijgave van gegevens aanvragen: 

1. Ga naar [Onderhoud] → [Opdrachten]. 

2. Klik op de ID van de opdracht waarvoor u de gegevens moet vrijgeven. 
De opdrachtdetails worden weergegeven. 

3. Klik op [Toelatingsverzoek versturen]. 
De gebruiker krijgt een melding van uw toelatingsverzoek. 

De gebruiker ontvangt automatisch een toelatingsverzoek via e-mail. Het toelatingsverzoek wordt ook weergegeven op 
de startpagina van de gebruiker op bizhub Evolution. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht zodra de gebruiker het 
toelatingsverzoek accepteert of weigert. 

1 
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 MFP-beheer 

Hier vindt u een overzicht van alle MFP's: 
Menubalk → [Onderhoud] → [MFP-beheer]. 

Hier kunt u de instellingen met betrekking tot uw MFP's configureren. Het einde van elke rij toont de status van het 
systeem. Als de statusindicator groen is, is het systeem klaar voor gebruik. 

 

Een MFP registreren op bizhub Evolution 

Om een MFP te registreren, moet u verschillende stappen ondernemen: 

 
• Download en installeer het IWS-installatiehulpprogramma 

• Download en installeer de app bizhub Evolution 

• Download en installeer bizhub Evolution Cloud Print (alleen voor de “Fax”-service) 

• Genereer de registratiecode 

• Registreer de MFP 

Raadpleeg de afzonderlijke bizhub Evolution-installatiehandleiding voor meer informatie. 
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OPMERKING 
U kunt de installatiehandleiding hier oproepen: 

Werkbalk snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie] → [Handleidingen] 

Een MFP verwijderen 

Als een MFP niet langer beschikbaar is, kunt u deze verwijderen uit de lijst van MFP's. 

 
Een MFP verwijderen: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens [MFP-beheer]. 

2. Selecteer de gewenste MFP in de lijst. 

3. Klik op de ID om de details weer te geven. 
Hiermee gaat u naar de MFP-details. 

4. Klik op [Verwijderen]. 

5. Bevestig het proces met [OK]. 
De MFP wordt permanent verwijderd. 
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Een MFP zoeken 

Via het zoekveld kunt u zoeken in uw MFP-lijst. 

 
Voer bijvoorbeeld de benaming van een MFP in het zoekveld in om het gewenste systeem weer te geven. 

OPMERKING 
Het aantal gefilterde MFP's wordt weergeven onder de zoekresultaten. 

MFP-informatie weergeven 

De MFP-informatie kan direct vanaf de MFP-lijst worden opgeroepen. 

 
Klik op de ID van een MFP om de informatie voor die MFP weer te geven. 
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MFP-informatie toevoegen 

U kunt MFP-informatie toevoegen, zoals een markering van een afdelings-ID of een korte beschrijving. Dit maakt het 
gemakkelijker om de systemen toe te wijzen aan een locatie. 

 
MFP-informatie toevoegen: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens [MFP-beheer]. 

2. Selecteer de gewenste MFP in de lijst. 

3. Klik op de ID om de details weer te geven. 
Hiermee gaat u naar de MFP-details. 

4. Voeg de details toe. 

5. Klik op [Opslaan]. 
De gegevens worden opgeslagen. 
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MFP-gebeurtenissen weergeven 

U kunt alle gebeurtenissen die op een MFP zijn geregistreerd, weergeven. 

 
Gebeurtenissen voor een MFP weergeven: 

1. Ga naar [Onderhoud] en vervolgens [MFP-beheer]. 

2. Selecteer de gewenste MFP in de lijst. 

3. Klik op de ID om de details weer te geven. 
Hiermee gaat u naar de MFP-details. De gebeurtenissen voor een MFP worden onderaan op de pagina 
weergeven. 

4. Klik op de ID om de details van de gebeurtenis weer te geven. 

OPMERKING 
U kunt een lijst van alle bizhub Evolution-gebeurtenissen terugvinden onder [Onderhoud] → [Ondersteuning] → 
[Gebeurtenissen]. Raadpleeg het hoofdstuk "Gebeurtenissen" op pagina 33 voor meer informatie. 
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 Security Cubes (gegevensbeveiliging) 

Security Cubes maakt de mastergegevens van de gebruiker (namen en e-mailadressen) anoniem.  

Uw gegevens worden standaard opgeslagen op het bizhub Evolution-platform waar het wordt gecodeerd en anoniem 
gemaakt (cloudversie). Als u echter wilt dat uw gegevens worden opgeslagen in uw lokaal netwerk, kunt u een zelf 
gehoste Security Cube instellen. 

OPMERKING 
Met beide types security cubes is integratie van externe authenticatieoplossingen zoals YSoft SafeQ, Pcounter, 
PageScope Suite, enz. mogelijk. 

U kunt de instellingen voor uw Security Cubes hier configureren: 
Menubalk → [Onderhoud] → [Security Cubes]. 

Security Cube (Cloud) 

Uw persoonlijke gebruikersgegevens worden opgeslagen op het bizhub Evolution-platform en daarna gecodeerd en 
anoniem gemaakt. 

 
U kunt de externe gebruikersauthenticatie-instellingen configureren onder [Configureren]. 
Raadpleeg het hoofdstuk "Externe gebruikersauthenticatie inschakelen" op pagina 21 en “MFP-authenticatie 
configureren” op pagina 22 voor meer details hierover. 

Security Cube (eigen host) 

Als u wilt dat uw gebruikersgegevens worden opgeslagen en gecodeerd in uw lokaal netwerk, voegt u een zelf gehoste 
Security Cube toe. 

Om een security cube toe te voegen, moet u verschillende stappen ondernemen: 

• Download en installeer HyperV-Image 

• Stel een security cube in 

Wij hebben hiervoor een afzonderlijke installatiehandleiding opgemaakt. 

OPMERKING 
U kunt de installatiehandleiding hier oproepen: 
Werkbalk snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie] → [Handleidingen]. 
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 Ondersteuning 

Het bizhub Evolution-platform biedt u verschillende manieren om contact op te nemen met het ondersteuningsteam van 
Konica Minolta. U kunt alle gebeurtenissen die gekoppeld zijn aan opdrachten en MFP's weergeven en alle problemen 
met betrekking tot een gebeurtenis melden. U kunt algemene problemen met het bizhub Evolution-platform of met een 
specifieke opdracht melden. Voor elk probleem dat wordt gemeld, wordt een ticket gemaakt en verwerkt door het onder-
steuningsteam. Als er vragen zouden zijn, zal het ondersteuningsteam contact met u opnemen via e-mail. 

Gebeurtenissen 

Hier kunt u een lijst vinden van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan: 

Menubalk → [Onderhoud] → [Ondersteuning] → [Gebeurtenissen]. 

 
Via het zoekveld kunt u zoeken in uw gebeurtenissenlijst. 
Voer bijvoorbeeld de ID of storingscode in het zoekveld in om de gebeurtenis weer te geven. 

U kunt de lijst van gebeurtenissen filteren op type gebeurtenis: 
Selecteer het type gebeurtenis dat u zoekt in de vervolgkeuzelijst en klik op [Filter].  
Er wordt een lijst van alle gebeurtenissen van het geselecteerde type weergegeven. 

Klik op de ID van de gebeurtenis om de gebeurtenisdetails weer te geven. 

OPMERKING 
U kunt ook gebeurtenissen die gekoppeld zijn aan een MFP weergeven in de sectie [MFP-beheer]. Raadpleeg het 
hoofdstuk "MFP-gebeurtenissen weergeven" op pagina 31 voor meer informatie. 

Een probleem melden/Een incident maken 

U kunt niet alleen algemene problemen met het bizhub Evolution-platform, maar ook problemen met een specifieke 
opdracht of gebeurtenis melden aan het bizhub Evolution-team. 

Algemene problemen melden 

Om algemene problemen met het bizhub Evolution-platform te melden, gaat u naar: 
Menubalk → [Onderhoud] → [Service] → [Een probleem melden]. 

OPMERKING 
Als u een probleem met een opdracht of gebeurtenis wilt melden, roept u de opdracht/gebeurtenis op en klik u op [Een 
probleem melden]/[Incident maken]. Uw probleembeschrijving wordt dan direct toegewezen aan de opdracht of de 
gebeurtenis. Meer informatie hieronder vindt u op pagina's 35 en 36. 
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Een algemeen probleem melden aan het bizhub Evolution-serviceteam: 

1. Voer de vereiste informatie in. Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk uw probleem en geef de informatie op die u 
kan helpen met de foutanalyse en probleemoplossing (bijv. details van de browser en het besturingssysteem 
die worden gebruikt of schermopnamen). 

2. Klik op [Verzenden]. 

3. Bevestig de melding met [OK]. 

4. Bevestig het bericht met [OK]. 
Het ticket wordt nu weergegeven in het volgende gebied:  
 
Menubalk→ [Onderhoud] → [Ondersteuning] → [Tickets]. 

OPMERKING 

Raadpleeg het hoofdstuk "Tickets" op pagina 37 voor meer informatie. 
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Een probleem met een opdracht melden 

Om problemen met een opdracht te melden, gaat u naar: 
Menubalk → [Onderhoud] → [Opdrachten]. 

 
Een probleem met een opdracht melden aan het bizhub Evolution-serviceteam: 

1. Klik op de ID van de opdracht die een probleem heeft dat u wilt melden. 
De opdrachtdetails worden weergegeven. 

2. Klik op [Een probleem melden] of [Incident maken]. 
Dit opent een formulier.  

3. Voer de vereiste informatie in. 

4. Klik op [Verzenden]. 

5. Bevestig de melding met [OK]. 

6. Bevestig het bericht met [OK]. 
Het ticket wordt nu weergegeven in het volgende gebied:  
 
Menubalk→ [Onderhoud] → [Ondersteuning] → [Tickets]. 
 

OPMERKING 

Raadpleeg het hoofdstuk "Tickets" op pagina 37 voor meer informatie. 

  

1 
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Een probleem met een gebeurtenis melden 

Om problemen met een gebeurtenis te melden, gaat u naar: 
Menubalk → [Onderhoud] → [Ondersteuning] → [Gebeurtenissen]. 

 
Een probleem met een gebeurtenis melden aan het bizhub Evolution-serviceteam: 

1. Klik op de ID van de gebeurtenis die een probleem heeft dat u wilt melden. 
De gebeurtenisdetails worden weergegeven. 

2. Klik op [Incident maken]. 
Dit opent een formulier.  

3. Voer de vereiste informatie in. 

4. Klik op [Verzenden]. 

5. Bevestig de melding met [OK]. 

6. Bevestig het bericht met [OK]. 
Het ticket wordt nu weergegeven in het volgende gebied:  
 
Menubalk → [Onderhoud] → [Ondersteuning] → [Tickets]. 
 

OPMERKING 
Raadpleeg het hoofdstuk "Tickets" op pagina 37 voor meer informatie. 

  



bizhub Evolution  –  BEHEERDER 
Ondersteuning 37 

 

bizhub Evolution/ UG/ Beheerder/ 09:2018 / 1.2 

Tickets 

Om tickets te zien die gemaakt zijn onder [Incident maken] en [Een probleem melden], gaat u naar: 

Menubalk → [Onderhoud] → [Ondersteuning] → [Tickets] 

Via het zoekveld kunt u zoeken in uw lijst met tickets. 

 
Voer bijvoorbeeld de ID of aanmaakdatum in het zoekveld in om de gebeurtenis weer te geven. 

U kunt ook een feedbackbericht met een ticket sturen. 

1. Klik op het gepaste ticket in de kolom "Ticket-ID". 
De ticketdetails worden weergegeven. 

2. Voer uw feedbackbericht in. 

3. Klik op [Reply] (Beantwoorden). 

4. Bevestig de melding met [OK]. 

OPMERKING 
In geval van vragen zal het serviceteam van bizhub Evolution contact met u opnemen via e-mail. U kunt deze e-mail 
vervolgens direct beantwoorden. 

Gebruikershandleidingen voor services oproepen 

Er is een handleiding voor elke service. Hier wordt beschreven hoe u de services correct kunt gebruiken. 

OPMERKING 
Hier kunt u de handleiding voor de services oproepen: 
Werkbalk snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie] → [Handleidingen]. 
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Ondersteunende informatie oproepen (vraagteken) 

Achter het vraagteken ligt een compleet gamma belangrijke ondersteuningsinformatie. 

 
Dit omvat: 
 

• Over bizhub Evolution 
Huidige versie van bizhub Evolution en korte informatietekst. 
 

• Ondersteunende informatie 
o Help voor problemen met bizhub Evolution 
o installatiehandleidingen en gebruikershandleidingen 
o Specificaties/technische vereisten 

 
• Probleem melden 

Raadpleeg hoofdstuk "Algemene problemen melden" op pagina 33 voor meer informatie. 
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 Uw eigen services en opdrachten 

Als u als beheerder de services zelf wilt gebruiken, hoeft u zich niet opnieuw te registreren als gebruiker. Wijs de 
services die u nodig hebt aan uzelf toe in "Gebruikersbeheer" (raadpleeg hoofdstuk "Diensten toekennen (bevoorrading)" 
op pagina 9). 

Mijn services 

Overzicht 

Dit scherm geeft u een overzicht van de services die u voor u persoonlijk hebt geboekt. 

 
Klik op een pictogram om de overeenkomende service op te roepen. De service "My Print" kan direct vanaf hier worden 
gebruikt. 

OPMERKING 
U kunt uw services ook oproepen via de werkbalk snelle toegang. 
Raadpleeg het hoofdstuk "Werkbalk Snelle toegang" op pagina 44 voor meer informatie. 

Instelling aansluiting/Online opslag aansluiten 

Op deze pagina kunt u uw online opslagservice verbinden met bizhub Evolution voor gebruik in de browser en in uw 
MFP. 

OPMERKING 
Om uw online opslagservice, zoals Dropbox, Google Drive of Microsoft OneDrive, te koppelen aan uw documentatie-
proces, moet u zich eerst abonneren op de respectieve bizhub Evolution-aansluiting. 
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Dropbox (bijvoorbeeld) verbinden met uw MFP: 

1. Klik op het Dropbox-pictogram. 

2. Meld aan bij uw Dropbox om een verbinding tot stand te brengen met bizhub Evolution. 

Opdrachten 

Dit scherm toont u een duidelijke lijst van uw persoonlijke bizhub Evolution-opdrachten. 

 
De 20 recent verwerkte opdrachten worden eerst weergegeven. Gebruik de pagina-indicator onderaan in de opdrachten-
lijst om oudere opdrachten weer te geven. 
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Sommige van de kolomnamen, zoals "Gemaakt", hebben kleine pijltjes ervoor. U kunt deze gebruiken om de sorteer-
volgorde te wijzigen, bijv. van het oudste naar het recentste gegeven. 

 
Bovenaan de opdrachtenlijst vindt u ook filters en een functie om te zoeken op trefwoorden. 

 
U kunt de opdrachtenlijst filteren volgens de onderstaande criteria: 

• Periode (startdatum/einddatum) 
• Status 
• Zoeken op trefwoord 

 
OPMERKING 
U kunt de filters en zoeken op trefwoorden combineren. 

Opdrachtdetails weergeven 

Als u meer informatie over een opdracht nodig hebt, klikt u op de pijl in de opdrachtenlijst. 

 
Een samenvatting van de opdrachtdetails wordt duidelijk weergegeven. Om toegang te krijgen tot de invoerbestanden 
(en, waar toepasselijk, de resultaatbestanden), klikt u op "Weergeven…". 

OPMERKING 
Afhankelijk van de periode van de documentopslag die u, de beheerder, hebt ingesteld (zie "De opslagperiode voor 
opdrachtbijlagen opgeven" op pagina 46), kunnen de invoer- en resultaatbestanden al mogelijk verwijderd zijn. Als dit het 
geval is, ziet u de opmerking "Document XY is verwijderd". 
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Opdrachten filteren op periode 

Als u een opdracht zoekt die u hebt gemaakt met de bizhub Evolution-service gedurende een specifieke periode, kunt u 
de opdrachtenlijst filteren op periode. 

 
Opdrachten filteren op periode: 

1. Klik in het filterveld op "Van". 

2. Selecteer de startdatum op de agenda. 
of 
Voer de startdatum direct in met de opmaak "DD.MM.JJJJ". 

3. Klik in het filterveld op "Naar". 

4. Selecteer de einddatum op de kalender. 
of 
Voer de einddatum direct in met de opmaak "DD.MM.JJJJ". 

5. Klik op [Filter]. 
De gefilterde records worden weergegeven in de lijst. 

OPMERKINGEN 

• Het aantal gefilterde opdrachten worden weergegeven onder de opdrachtenlijst. 
• De filters en het zoeken op trefwoorden kunnen worden gecombineerd. 
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Opdrachten filteren op status 

Als u een opdracht zoekt die bijvoorbeeld al is voltooid of die momenteel wordt verwerkt, kunt u de opdrachtenlijst filteren 
op status. 

 
Opdrachten filteren op status: 

1. Klik in het filterveld op "Alles geselecteerd". 

2. Markeer de vereiste instelling, bijv. "Klaar". 

3. Klik op [Filter]. 
De gefilterde records worden weergegeven in de lijst. 

OPMERKINGEN 

• Het aantal gefilterde opdrachten worden weergegeven onder de opdrachtenlijst. 
• De filters en het zoeken op trefwoorden kunnen worden gecombineerd. 

Opdrachten zoeken op trefwoord 

Via het zoekveld kunt in uw opdrachtenlijst zoeken naar de gebruikte toepassing die vervolgens wordt weergegeven. 

 
Voer bijvoorbeeld "Word" in het zoekveld in om alle opdrachten die met "Convert to Word" zijn verwerkt, weer te geven. 

OPMERKINGEN 

• Het aantal gefilterde opdrachten worden weergegeven onder de opdrachtenlijst. 
• De filters en het zoeken op trefwoorden kunnen worden gecombineerd. 
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 Algemene bediening/instellingen 

Werkbalk Snelle toegang 

De werkbalk Snelle toegang is altijd beschikbaar. Hiermee kunt u gebruik maken van meer services. 

 

De weergavetaal wijzigen 

U kunt de weergavetaal wijzigen met de taalinstelling. 

De weergavetaal wijzigen voor de huidige bizhub Evolution-sessie: 

1. Klik in de werkbalk Snelle toegang op de taalcode. 

2. Selecteer een andere weergavetaal. 
De weergavetaal wijzigt. 
 

OPMERKING 
U kunt de weergavetaal permanent wijzigen. Dit betekent dat bizhub Evolution na het aanmelden automatisch wordt 
weergegeven in de gewenste taal.  
Om deze instelling te configureren, gaat u naar:  
Werkbalk snelle toegang → [Tandwiel] → [Mijn account]. 

Accountdetails wijzigen 

Klik in de werkbalk Snelle toegang op het tandwiel en dan op [Mijn account] om uw huidige accountinstellingen weer te 
geven. 

Hier kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen: 

• Taalinstelling wijzigen 

• Wachtwoord wijzigen 

• Contactgegevens wijzigen 

  

De weergavetaal wijzigen 

Meldingen weergeven Ondersteunende informatie oproepen 

Eigen services oproepen 

Accountgegevens weergeven of 
wijzigen/afmelden 
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Service-instellingen 

Om op te geven of en met welke intervallen u van gebeurtenissen op de hoogte wilt worden gebracht, gaat u naar: 

Menubalk → [Onderhoud] → [Instellingen]. 

 

1. Geef op of u over gebeurtenissen op de hoogte wilt worden gebracht. Schakel het vakje in om dat te doen. 

2. Geef op met welke regelmatige intervallen u meldingen wilt ontvangen. 

3. Klik op [Verzenden]. 

4. Bevestig met [OK]. 

Berichten weergeven (bel) 

Als u een bericht hebt, ziet u het pictogram met de bel. Klik op het pictogram om het bericht weer te geven.  

 
Als u alle berichten die u al hebt ontvangen, wilt weergeven, klikt u op [Alle berichten tonen]. 
U kunt de berichtenlijst filteren op perioden en/of berichtentype. 

Selecteer een periode en/of berichttype en klik op [Filter]. 
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De opslagperiode voor opdrachtbijlagen opgeven 

Resulterende bestanden en bestanden die zijn geüpload en gescand, kunnen worden opgeroepen voor een bepaalde 
tijd via het bizhub Evolution-platform. 

Om de opslagperiode op te geven voor opdrachtbijlagen, gaat u naar: 

Menubalk → [Onderhoud] → [Instellingen]. 

 
Selecteer de gewenste opslagperiode in het vervolgkeuzemenu. 

OPMERKING 
Als u geen opdrachtbijlagen wilt opslaan, selecteert u 0 minuten. 

Snelle links gebruiken 

De pagina's die u het vaakst oproept, kunt u vinden onder "Snelle links". U kunt Snelle links gebruiken om direct naar 
een van de aangegeven pagina's te gaan. 

 

 Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt over het gebruik van bizhub Evolution of over de individuele services, dient u de respectieve 
handleidingen te lezen. Als u problemen aantreft, neemt u contact op met het serviceteam van bizhub Evolution (zie 
hoofdstuk "Ondersteuning" op pagina 33). 

OPMERKING 
Hier kunt u de handleiding voor de services oproepen: 
Werkbalk snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie] → [Handleidingen]. 
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