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1_Basisnavigatie 

 Navigatielint 

 
 

 Navigeer naar juiste display 

 Refresh scherm 

 Undo – Redo 

 Taal instelling (Bij eerste login per client, moet je taal UK kiezen) 

 Paswoord instelling 

 VPWhatsUp 

 Locatie (Bij eerste login kan je dubbelklikken op locatie en deze kiezen) 

 

 Sneltoetsen 

 

Item sneltoets beschrijving 

Scherm vernieuwen F5 Bijvoorbeeld om een filter opnieuw toe te passen 

Event maken DRAG & DROP Selecteer een resource en sleep ze naar een andere resource 

Event wijzigen, extra resource 
toekennen 

CTRL DRAG& 
DROP 

Selecteer een Resource, druk CTRL in en sleep de resource naar 
het bestaande event 
Of 
Selecteer event, R klik, assign 

Copiëren event SHIFT DRAG 
CTRL+C / CTRL + V Of 
R klik op event en duplicate of 
Selecteer event, druk op shift en verschuif event 

Verplaatsen event 
CTRL X 
CTRL V 

Of Drag event 

Event of resource wijzigen CTRL E 
Dubbel klik op event/resource of  
Selecteer en CTRL E of 
Selecteer en R klik modify 

Link leggen ALT DRAG 

Selecteer meerder events CTRL, edit, create link 
Of  
Selecteer 1 event, ALT en drag naar event dat gelinkt moet 
worden 

Resource toevoegen CTRL R Of R klik, add 

Bepaalde items selecteren CTRL SELECT Selectie van meerdere objecten (resources, events, …) 
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Set Selecteren (van tot) SHIFT SELECT 
Selectie van een set van gegevens (van tot), bij selectie van event 
wordt de zone van links naar rechts en van boven naar onder 
bepaald.  

Alle Selecteren CTRL A Selecteer alle events, of resources op een scherm 

Shift + drag  Copiëert een event 

Delete DEL 
Selecteer event en druk op Delete of  
Selecteer event, R klik, delete 

Delete zonder warning SHIFT DEL Je delete zonder waarschuwing! 

Wijzigen in Tabel 2 trage R klik 
In een tabelvorm met resources kan je rechtstreeks wijzigen door 
2 keer traag te klikken op een veld.  

Aanpassen breedte 
tijdskolommen 

ALT+Right 
ALT+Left 
Alt+Scroll  

Of kolommen oppakken en verbreden met muis.  

Aanpassen tijdsschaal CTRL+Scroll 
Op header niveau van een planningsscherm, verandert dit de 
tijdsschaal van je planning 
Of via de instelling van je scherm 

Save Fav. Display CTRL S Save Favorite display 

Create & Save Fav. Display CTRL SHIFT S Save een nieuwe Favorite display 

Alle functionaliteiten kunnen onderworpen zijn aan rechten. Niet elke gebruiker heeft noodzakelijk rechten om al deze 
wijzigingen te doen of op te slaan.  

 Sorteren 

 
R klik op een Kolom van een tabel of op de hoofding van een tabel en kies Columns, Sort.  
Je kan nu de “heading” kiezen waarop je wil sorteren.  
De sortering wordt aangebracht op deze kolom, en vanaf daar op de volgende kolommen in dezelfde volgorde.  
Om een sortering om te draaien klik je op de pijl die de sortering aanduid.  
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 Zoeken 

R klik Search:   Je zoekt waardes in de tabel/overzicht, het systeem filtert hierop en toont enkel deze die aan 
je zoekopdracht voldoen 

 Om de zoekopdracht ongedaan te maken, R klik en kies weer (All) of de filter die voordien 
was gekozen. Je kan ook je fav. Display opnieuw aanroepen.  

R klik GOTO:   Je gaat in de lijst naar de waarde die voldoet aan je zoekopdracht, zonder de lijst te filteren.  
 
In een eventlijst kan je via CTR + F zoeken. Je ziet dan rechts van de view een zoekoptie verschijnen.  

 
 

 Working days – visualiseren van weekenddagen en vakantiedagen 

Kies in het lint “Display” en klik “View non working days” aan. 
Op analoge wijze kan je heel snel links tonen of niet, weeknummers tonen, workloads tonen,… 

 
 
 


