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Hoe u toegang tot de portal krijgt en hoe u er gebruik van kunt maken. 
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Voor u begint

De Web Portal is ontwikkeld als onderdeel van de Remote Engineer Support oplossing. Middels deze 

Web Portal kunnen de routers en locaties administratief worden beheerd. In deze handleiding wordt 

uitgelegd hoe u toegang tot de Web Portal krijgt en hoe u er gebruik van kunt maken. 
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Inloggen

U krijgt op de onderstaande wijze toegang tot de Web Portal:

Ga naar https://portal.remoteengineer.eu.

Vul uw klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord in.  

Uw gegevens heeft u reeds per mail ontvangen.

Klik op aanmelden

U komt vervolgens in het volgende scherm terecht:
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Beschikbare opties

In het hoofdscherm staan de volgende opties: 

Na het inloggen verschijnt het  

dashboard Locaties:

 

Beheer bestaat uit:

• Gebruikers

• Apparaat sjablonen

• Vrije routers

• Locaties 

• Locatiegroepen

• Seriële apparaten

• Notificatie profielen

• Instellingen

En Case & Call Management bestaat uit: 

• Mijn Cases

• Zoeken in Calls

• Statussen

• Activiteittypes
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Dashboard Locaties

Nadat u heeft ingelogd komt u op het dashboard Locaties terecht.  

Hier krijgt u een overzicht van alle locaties die online of offline zijn. 

Nadat u de Locaties via het menu Beheer heeft toegevoegd worden deze hier in het dasboard 

overzichtelijk getoond. De knop Apparatenbeheer brengt u naar de omgeving waar u de locaties 

kunt toevoegen. Dit beheer komt in deze handleiding onder Beheer en vervolgens Locaties aan bod.

Als u op een locatie klikt, rolt deze uit. Via het tabblad Connectiehistorie krijgt u een overzicht van de 

inloggeschiedenis van de locatie met de daarbij horende gebruikers en apparaten.

Via het tabje Case & call krijgt u een overzicht van de cases en hun status per machine.
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Gebruikers

Via het menu Beheer, kiest u Gebruikers. Hier kunnen gebruikers worden aangemaakt en van rechten 

worden voorzien. Gebruikers kunnen lid zijn van groepen of van individuele routers. De in de Web 

Portal toegewezen routers zullen bij de desbetreffende gebruiker in de Client worden getoond.

Aanmaken van een gebruiker 

Kies voor beheer en vervolgens gebruikers.

Klik op gebruiker toevoegen. U komt in het volgende scherm terecht.

Als u kiest voor externe gebruiker toevoegen heeft u de mogelijkheid om gebruikers toe te voegen 

die geen Remote Engineer routers in gebruik hebben, maar wel de bevoegdheid van u krijgen om in 

te loggen op de Web Portal.



8

Gebruikers

Vul de gewenste gebruikersnaam, naam en een geldig e-mailadres in. 

Selecteer of de gebruiker een Clientapplicatie gebruikt en of deze actief is.  

De gebruiker krijgt bij het voltooien een activeringsmail op het aangegeven e-mailadres.

Gebruikers kunnen in de tab Locaties direct aan een locatie worden toegevoegd.  

De gekozen routers zullen hierdoor in de Clientapplicatie zichtbaar worden. 

Wanneer er Locatiegroepen zijn, kunt u de gebruiker hiervan lid maken en op deze manier in één 

keer lid maken van een groep van routers.
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Gebruikers

Bij de tab Verleende autorisaties kunnen de rechten van de betreffende gebruiker worden ingesteld.

Beheer menu is zichtbaar toont wel of geen Beheer menu in de Web Portal. Onder het menu Beheer 

kunnen de rechten met betrekking tot locaties, groepen, routers, gebruikers en activiteiten worden 

beheerd. Case & call menu is zichtbaar geeft de mogelijkheid om deze optie wel of niet te tonen 

in de Web Portal. Toegang tot case & calls van anderen geeft aan dat een gebruiker kan zien wat 

collega’s hebben gedaan.

Instellen van Locaties beheren geeft de mogelijkheid tot het wel of niet kunnen beheren van locaties. 

Vrije routers beheren is voor het toewijzen van nieuwe routers aan nieuwe of bestaande locaties. 

Statussen beheren is voor het inzien van cases.

Met de knop Opslaan worden de instellingen opgeslagen en keert u terug naar het hoofdmenu.  

Annuleren maakt alle wijzigingen ongedaan.
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Gebruikersfuncties van de admin gebruiker

De admin gebruikers zijn gebruikers met extra rechten voor beheer en instellingen.

Inloggen gaat op dezelfde manier als een normale gebruiker. 

Open de webbrowser (bij voorkeur Google Chrome) en ga naar https://portal.remoteengineer.eu.

Functies admin 
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Apparaat sjablonen

In de Apparaat sjablonen worden machines aangemaakt die als standaard voor een nieuwe of 

bestaande locatie kunnen worden gebruikt. 

U komt hier via het hoofdmenu > Beheer > Apparaat sjablonen te kiezen.

Het onderstaande scherm wordt geladen.

Via sjabloon toevoegen kan een nieuw sjabloon worden aangemaakt.  

Door op de knop te klikken wordt het volgende invulvenster geopend. 
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Apparaat sjablonen

Vul bij naam een algemene naam voor de machine of het apparaat in. Vervolgens een omschrijving 

voor deze machine of het apparaat en het IP adres. Dit adres is niet nodig voor de verbinding, maar is 

ter informatie.

Het inactief vinkje kan worden gebruikt om wel of niet te kunnen worden gekozen als er een nieuwe 

machine aan een locatie wordt toegevoegd. Klik vervolgens op opslaan en het sjabloon wordt in het 

overzicht getoond.

Met de optie bewerken kan het sjabloon worden bewerkt en met verwijderen worden verwijderd uit 

de lijst. De eerder aangemaakte locaties m.b.v. dit sjabloon blijven wel bestaan. Wijzigingen aan het 

sjabloon zullen niet in reeds bestaande locaties worden verwerkt. 
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Vrije routers

Onder de optie Vrije routers staan routers zonder toegewezen locaties. Hier komen nieuw gekochte 

routers te staan.

Zodra een router wordt toegewezen aan een locatie zal deze uit de lijst verdwijnen. 

Mac adres en Serial kunnen op de zijkant van de router worden gevonden.  

De Common name is de naam van de unieke sleutel die bij de router hoort.  

Deze kan door een reset van de router wijzigen.



14

Locaties

Bij de optie Locaties kunnen locaties worden aangemaakt, bewerkt en verwijderd.

Het onderstaande scherm wordt geladen. 
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Locaties

Kies Locatie toevoegen voor het toevoegen van een nieuwe locatie.

Typ de naam van de nieuwe locatie en omschrijving. Vul het land waar de router komt te staan in. 

Geef aan of de locatie actief is of niet. Vul het remote subnet in. Dit is gelijk aan het netwerk waarop 

de router is ingesteld. Bijv. 10.195.0.1 als router ip met een subnet masker van 255.255.255.0

Geeft als remote subnet 10.195.0.0.

Klik op opslaan om de locatie toe te voegen en op annuleren om het ongedaan te maken.

Bij de tab Locatiegroepen kan de router worden toegewezen aan een groep. Wanneer een router 

lid is van een groep dan wordt deze zichtbaar in alle Clientapplicaties waarbij de gebruiker lid is van 

deze groep.

Onder de tab Gebruikers kan een gebruiker worden toegewezen aan een locatie.



16

Locatiegroepen

Kies de optie Locatiegroepen. Locatiegroepen zijn groepen van locaties en gebruikers. Locaties en 

gebruikers kunnen lid van meerdere groepen zijn.

Een nieuwe groep toevoegen.

Vul de naam en een omschrijving voor de groep in en klik op opslaan of annuleren.

Kies vervolgens de locaties en de gebruikers die lid zijn van de groep.
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Bij Seriële apparaten worden de verschillende seriële communicatie sjablonen weergegeven.

Bij de locaties kan worden gekozen welk communicatie sjabloon geactiveerd wordt. Deze kunnen ook 

worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd.

Seriële apparaten
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Bij Instellingen wordt het lokale netwerk achter de router aangegeven.

Een lokaal netwerk wordt standaard voorzien van deze instellingen. Deze kunnen ook toegevoegd 

of bewerkt worden. Alle nieuw toegevoegde locaties worden dan voorzien van deze standaard 

instellingen.

Instellingen
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Statussen

Statussen worden gebruikt om de status van een case aan te geven. Hiermee wordt aangegeven of 

iets klaar is of niet. Wordt in de Client een status op OPEN gezet dan zal bij een volgende verbinding 

met die locatie de mogelijkheid worden geboden om door te werken aan deze case. 

In het statussen venster kan een status worden aangemaakt, bewerkt of verwijderd. 

Bij het toevoegen van een status wordt de naam, 

omschrijving, volgnummer en status van een case 

aangegeven. De lijst van statussen wordt in de Client 

software weergegeven op het moment dat er informatie 

over de case wordt gevraagd. 
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Activiteittypes

Activiteittypes geven in het case & call management weer onder welk type werkzaamheden op de 

locatie zijn uitgevoerd.

Een type kan worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd.
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Remote Engineer garantieverklaring

Remote Engineer producten worden geleverd met een 1-jaar beperkte garantie vanaf de datum van 

aankoop. 

Remote Engineer garandeert een goede werking mits gebruikt onder de juiste omstandigheden. 

Deze garantie omvat geen niet-Remote Engineer geïnstalleerde componenten. Als de Remote 

Engineer producten storingen tijdens de garantieperiode vertonen, zal Remote Engineer, naar 

eigen goeddunken, het product repareren of kosteloos vervangen, op voorwaarde dat het product 

niet is blootgesteld aan verkeerd gebruik, misbruik of niet-Remote Engineer geautoriseerde 

wijzigingen, aanpassingen of reparaties . Bij het   terugsturen van een product, vragen wij u het 

originele aankoopbewijs mee te sturen. Retour-verzoeken kunnen niet worden verwerkt zonder 

geldig aankoopbewijs. Bij verzending van geretourneerde producten aan Remote Engineer is de 

verantwoordelijkheid van de koper. 

Alle uitgedrukte en impliciete garanties voor de productlijn van de Remote Engineer, met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, 

zijn beperkt tot de bovengenoemde periode. 

In geen geval kan Remote Engineer aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze door de 

gebruiker voor schade, inclusief winstderving, gemiste besparingen of andere incidentele of 

gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of onvermogen tot gebruik, de Remote Engineer 

producten. 

Remote Engineer behoudt zich het recht voor haar producten, software of documentatie te herzien of 

bij te werken zonder de verplichting om enige persoon of entiteit hiervan in kennis te stellen.

Belangrijke mededeling

Zorg dat u uw aankoopbewijs bewaart om garantie en ondersteuning te krijgen. Alle defecte 

producten dienen te worden geretourneerd met een kopie van het aankoopbewijs.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Remote Engineer hoger zijn dan de prijs die voor het 

product door directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het 

gebruik van het product, de bijbehorende software of de documentatie. Remote Engineer zal voor 

geen enkel product restitutie bieden.
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Garantie



Wij komen graag vrijblijvend bij u langs  
om de mogelijkheden te demonstreren.
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Al uw locaties
beschikbaar via desktop,

smartphone en tablet

VNC | RDP | HTTP | SSH


