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Chemdata: Beknopte handleiding 

Wijzigen van de schermtaal 

Na de eerste installatie van Chemdata opent de software in het Engels. Om dit te veranderen naar de 

schermtaal van uw keuze, kunt u naar File (Bestand) > Options (Opties) gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klik op File en vervolgens op Options. 
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Het venster Options bevat een drop-down-lijst onder het kopje Screen Language (Schermtaal). Klik op het 

pijltje om de lijst te bekijken en de taal van uw keuze te selecteren. 

 

Op dit moment zijn volgende talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. In de loop van 

2014 wordt Arabisch toegevoegd. 

Als uw computer of draagbaar toestel een taal niet ondersteunt, is deze voor u niet beschikbaar. Als de taal 

die u wilt kiezen niet beschikbaar is, kunt u aan de afdeling voor IT-ondersteuning van uw organisatie vragen 

om te controleren of de taal door uw PC wordt ondersteund. 

Selecteer de taal van uw keuze uit de drop-

down-lijst en klik vervolgens op het vinkje. 
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Zoeken 

Chemdata is bedoeld om eenvoudig en intuïtief in het gebruik te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klik op dit pictogram om het venster 

Zoekactie: stof te openen 

2. Voer de chemische naam in (inclusief 

handelsnamen) waarnaar u wilt zoeken. 

3. Selecteer het type zoekactie: 

Begint Met, Volledige Naam, of 

Trefwoord 

4. Kies of u wilt zoeken naar een exact 

overeenkomende naam of naar iets dat klinkt als de 

naam. Dit kan nuttig zijn als er onzekerheid bestaat 

over de spellingswijze. 

5. Klik op het pictogram om de 

zoekactie te starten. 
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Er verschijnt een lijst met documenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt een document openen door op 

de naam te dubbelklikken of op het 

pictogram Document openen te klikken. 
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Het documentvenster van Chemdata 

De documentafdelingen van Chemdata zijn opgedeeld in pagina's en u kunt met de aanwezige knoppen 

door deze pagina's gaan. 

Wanneer Chemdata wordt geopend, wordt de pagina Adviezen weergegeven. 

 

U kunt een aangepaste documentweergave instellen of de afdelingen wijzigen die worden weergegeven via 

Bestand > Opties. 

Als u geen aangepaste documentweergave heeft ingesteld, is het pictogram Aangepast op het 

documentvenster uitgeschakeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de knoppen Maatregelen, Informatie, Algemene notitie, 

Privé-notitie en EMS om meer informatie te bekijken. 
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Beweeg uw cursor over een pictogram of blauwe 

tekst om een definitie van het pictogram of de tekst 

te zien. 

Wanneer u op de knop Favorieten klikt, wordt het 

open document aan uw Favorietenlijst toegevoegd. 

Wanneer uw op een blauwe onderstreepte tekst klikt, wordt 

de betreffende website, html-document of snelkoppeling 

naar een ander Chemdata-document geopend. 

Privé-notities kunnen door gebruikers worden toegevoegd en 

met andere Chemdata-gebruikers in uw organisatie worden 

gedeeld door Help > Synchroniseren te selecteren. 



 
 

NL: Version 1.0 

Printen 

Met Chemdata kunt u via een printer printen of een pdf-bestand aanmaken met behulp van aanpasbare 

print-formaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om een document te printen kunt u op het 

pictogram klikken. 

1. Selecteer een bestaand print-formaat 

of maak een nieuwe aan. 

2a. Maak een nieuw print-formaat 

aan. 

2c. Opslaan van een nieuw print-formaat. 

2b. U kunt de functie slepen of de pijltjestoetsen gebruiken 

om te bewegen en de gewenste documentdelen van 

Beschikbaar naar Gedefinieerd instellen. Delen worden in 

de weergegeven volgorde geprint. 

3. Selecteer de taal waarin het 

document moet worden 

geprint. 

4. Print het document. 
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Opstellen van een Aangepaste indeling 

De Aangepaste indeling wordt gebruikt om de weergave van uw Chemdata-document aan te passen, zodat 

u kunt kiezen welke delen u wilt zien en kiezen hoe deze worden weergegeven.  

Klik op Bewerken > Aangepaste indeling... 

 

  

Opslaan van het formaat. 

U kunt de functie slepen of de pijltjestoetsen gebruiken om 

te bewegen en de gewenste documentdelen van 

Beschikbaar naar Gedefinieerd instellen. Delen worden in 

de weergegeven volgorde weergegeven. 
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Instellingsopties 

U kunt uw Chemdata-weergave aanpassen met behulp van een aantal configuratie-opties.                 

Klik op Bestand > Opties. 

 

 

Stel een wachtwoord in om wijzigingen aan 

opties en indeling te voorkomen. 

Selecteer een andere schermtaal. 

Selecteer EAC tonen en/of Documentnummer tonen om 

de EAC-code en/of het Chemdata-documentnummer in 

keuzelijstresultaten weer te geven om uw zoekactie toe 

te spitsen. 

Selecteer het deel dat u het eerste wilt zien bij het 

bekijken van een Chemdata-document. 

Verzend opties – gebruikt als u gegevens naar een 

ander programma wilt exporteren, zoals Notepad of 

Word. 

Selecteer de documentdelen die voor gebruikers 

zichtbaar zijn. Dit kan nuttig zijn als u wilt dat een 

gebruikersgroep slechts een bepaald deel van de 

gegevens kan zien. Gebruikers die toegang tot alle 

delen nodig hebben, kunnen een wachtwoord krijgen, 

waardoor ze alle delen zichtbaar kunnen maken. 
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Geschiedenis bekijken 

Chemdata houdt een geschiedenis bij van de laatste 1024 maatregelen die zijn uitgevoerd, die met het 

programma Chemdata History Viewer kunnen worden bekeken (alleen beschikbaar in het Engels). 

Om de Viewer te bekijken, kunt u naar C:\Program Files (x86)\Chemdata gaan en het programma 

ViewChemHistory starten. U moet dan naar het bestand CHEM_HISTORY.STT gaan, dat zich in 

C:\ProgramData\Chemdata bevindt. De map ProgramData is doorgaans een verborgen map. Het kan dus 

zijn dat u de weergave van verborgen mappen op uw computer moet instellen. Kan zijn dat u hiervoor de 

hulp moet inroepen van de afdeling voor IT-ondersteuning binnen uw organisatie. 

 

Het bestand geeft de laatste 1024 uitgevoerde maatregelen weer, met vermelding van de datum, tijd, 

gebruiker en maatregel. Deze gegevens kunnen worden geëxporteerd naar een csv-bestand, of ze kunnen 

worden uitgeprint. Kopieën van het bestand kunnen worden gemaakt en opgeslagen in een afzonderlijke 

map om voor een continu controletraject te zorgen indien dit nodig is. 


