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Deze snelstartgids biedt korte stapsgewijze instructies voor het 

gebruik van de Schréder EXEDRA gebruikersinterface. Het toont 

de belangrijkste basisstappen om het system te gebruiken. 

  

 

1. INLOGGEN 
Open een webbrowser en voer de geleverde URL in. Vb: https://uw_omgeving.schreder-exedra.com 

1. Wanneer het ‘sign in’ scherm verschijnt voert u uw inloggegevens in: 

• E-mailadres 

• Wachtwoord 

 
2. Vanwege veiligheidsredenen, en zoals gedefinieerd door de systeembeheerder, kan het 

inloggen mogelijk in twee stappen gedaan worden. In dit geval wordt er een 

beveiligingscode naar uw mailadres gestuurd. Vul de ontvangen code in het daarvoor 

bestemde veld in. 
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3. Nadat de login geauthentiseerd is moet de gebruiker de algemene voorwaarden 

accepteren. Lees deze goed door, scrol naar beneden op de pagina en klik op “Ik 

accepteer deze Algemene Voorwaarden”. 
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2. DASHBOARD OVERZICHT 
Zodra de gebruiker volledig geverifieerd is, wordt het dashboard weergegeven. Dit toont een 

gedetailleerd overzicht van het project. Het bevat de menuknoppen voor de applicatie en de meest 

voorkomende widgets: 
 

1. Systeemstatus widget: statistieken over de huidige projectstatus 

2. Inventaris widget: aantal en type geïnstalleerde apparaten 

3. Tickets widget: nieuwe en/of open tickets (storingen) 

4. Statustrend widget: aantal apparaat storingen, uitvaltrend, foutpercentages 

5. Menuknoppen: open de diverse systeemfuncties/ applicaties 

6. Statuskaart widget: kaartweergave met overzicht van apparaatstatus 

7. Meest recent gerapporteerde fouten widget: nieuwste storingen 

8. Widget store: voeg nieuwe widgets toe aan het dashboard 
 

 
 

Het dashboard is volledig aanpasbaar. Gebruikers kunnen widgets verplaatsen, vergroten of 

verkleinen, reorganiseren, toevoegen of verwijderen om aan hun behoeften te voldoen. 
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3. APPLICATIEKNOPPEN 
Nadat u een van de applicatieknoppen op het dashboard heeft geselecteerd, verschijnt de 

applicatiewerkbalk aan de linkerkant van het scherm. 
 

 
 

Selecteer een van de volgende knoppen om de corresponderende applicatie te openen. LET OP: 

menuknoppen kunnen afwijkend zijn, afhankelijk van de gebruikersrol en permissie. Alleen 

EXEDRA PRO gebruikers hebben toegang tot alle functionaliteiten zoals hieronder aangegeven. 
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4. HOE ZIE IK MIJN APPARATEN EN LUMINAIRES 
klik de voorraadoverzicht menuknop (1) om de voorraadoverzicht-applicatie te openen. Dit geeft 

een kaartweergave (2) van alle apparaten in dit project die worden beheerd in Schréder EXEDRA. 

Hier kunt u apparaten bekijken, beheren, selecteren (3), in bedrijf stellen en bewerken (4). 

 

De indicators rechtsboven in de kaart (5) staan voor: 

• Voorwerpen - totaal aantal apparaten opgevoerd in de inventaris; 

• Gecontroleerde objecten - Aantal verbonden apparaten aangegeven in uw voorraad; 

• Live-objecten - Aantal live apparaten in de inventaris. 

Klik op de inventarislijst-knop (6) om de inventarislijst applicatie (7) te openen. Hier kunt u uw 

apparaten in een lijstweergave zien, filteren of een nieuwe inventarislijsten maken die die bij uw 

wensen passen (8), duizenden apparaten tegelijk aanpassen of lijsten als favoriet instellen. 
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5. STATUS VAN UW STRAATVERLICHTING BEKIJKEN 
Klik op de streetlight-status menuknop (1) om de streetlight-status applicatie (2) te openen. 

Hier kunt u de algemene status van uw system zien, evenals de incidenten/storingen die apparaten 

gerapporteerd hebben. Objectstatus (apparaten) worden op de kaart in kleuren aangeduid: 
 

• Groen (Nominaal) – Object is volledig operationeel en toont geen actieve storing. 

• Oranje (Waarschuwing) –Eén of meer storing(en) met de zwaarte ‘waarschuwing’. 

• Rood (Fout) – Ten minste een storing met de zwaarte ‘fout’ is actief op het object. 

 

Klik een object op de kaart (3) om gedetailleerde gegevens in het linker zijpaneel (4) weer te geven: 

• Algemene status van het object (Nominaal/Waarschuwing/Fout) 

• Huidige status van elke storing, datum waarop een storing of waarschuwing het meest 

recent voorkwam en datum van oplossen van een probleem 

• Geschiedenis van gerapporteerde storingen van het huidige object en hun oplossing 
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6. EEN DIMPROGRAMMA EN -KALENDER AANMAKEN 
Klik op de streetlight-schema’s menuknop (1) om de Streetlight-schema applicatie (2) te 

openen. Hier kunt u dimprogramma’s (dimprofielen) maken om de straatverlichting mee te 

configureren en om aan verschillende kalenders te associëren. 
 

 
 

Klik op een van de volgende knoppen linksboven in het scherm (3), om de corresponderende acties 

uit te voeren: 
 

 Bekijk lijst met kalenders – Geeft de huidige lijst kalenders weer. 

 Bekijk lijst met dimprogramma’s – Geeft de huidige lijst 

dimprogramma’s weer. 

 Bekijk kaartweergave van kalenders in gebruik – Geeft de huidige in 

werking gestelde kalenders weer in een kaartweergave. 

 

Maak dimprogramma’s aan 

Om nieuwe dimprogramma aan te maken klikt u op de knop links bovenaan de toolbar (4) en kiest 

u een van de volgende opties: 

• Creëer nieuw programma 

• Creëer vanaf bestaand programma  
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Pas bij het dimprogramma de naam (5), kleurcode (6), en beschrijving (7) aan door op de 

corresponderende velden te klikken. 
 

 
 

Om de tijdzone, positie, en datum van het dimprogramma aan te passen, klikt u op de 

locatieknop (8). Dit brengt een kleine kaartweergave in beeld aan de rechterzijde van het scherm 

(9) waar u een locatie op kunt geven om te gebruiken voor de gesimuleerde astronomische klok. 
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U kunt een dimprogramma rechtstreeks aanpassen door een punt in de grafiek vast te pakken 

en te verslapen (10) of door de lijst met eigenschappen aan te passen aan de rechterzijde van de 

grafiek. Wanneer u boven een punt in de grafiek zweeft met uw muis, licht het corresponderende 

punt aan de rechterkant van het scherm op en vice versa. 

 
 

Na het aanmaken van een dimprogramma kunt u hem toewijzen aan een kalender. Kalenders 

bepalen welk dimprogramma actief is op welke dag/periode/seizoen van het jaar. 
 

Maak kalenders aan 

Om een kalender aan te maken gaat u naar de kalenderweergave (1) en klikt u vervolgens op de 

knop linksboven in de toolbar (2). Kies een van de aanwezige opties: 

• Maak een lege kalender 

• Maak van bestaande kalender 
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Pas de naam van de kalender (3), beschrijving (4) en standaard dimprogramma (5) aan door te 

klikken op de corresponderende velden. 
 

 
 

 

Klik op een van de knoppen rechtsboven in het scherm (6) om de bijbehorende actie uit te voeren: 
 

 Kalender aan lichtpunt toewijzen – Koppelt een kalender aan een groep 

objecten. Dit opent een venster om items te selecteren voor koppeling. 

 Kalender uit lichtpunten verwijderen – Verwijdert alle kalenderassociaties 

van de objecten. 

 

Stel de momenteel toegewezen armaturen in bedrijf – Stelt objecten in 

bedrijf. Wanneer de koppeling kalender-objecten is voltooid, is 

inbedrijfstelling vereist om de nieuwe kalenderinformatie naar elk object te 

sturen. 

 Bekijk kalenders in kaartweergave – Geeft de gekoppelde kalenders weer 

in een kaartweergave. 
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Koppel dimprogramma’s aan kalenders & soorten regels 

 

Om een programma aan een enkele dag toe te wijzen, klikt u een dag aan in de kalender. Er 

verschijnt een venster waarin u een gewenst dimprogramma en de ‘regels’ hiervoor in kunt stellen. 

Wanneer er één dag is geselecteerd, wordt standaard de dagen gebaseerde regel geselecteerd. 

 
 

Om een programma aan meerdere dagen toe te wijzen in de kalender, sleept u de selectie uit 

over meerdere dagen. In dit geval wordt standard de datum gebaseerde regel geselecteerd. 
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7. HOE UW RAPPORTAGES IN TE ZIEN 
Click op de rapporten menuknop (1) om de rapportencentrumapplicatie (2) te openen. Hier kunt 

u verschillende soorten rapporten zien en ze exporteren als PDF (3). 

• Gegevensrapporten 

• Systeemstatusrapporten 

• Energierapporten 

• Storingsrapporten 

• Gegevensgeschiedenisgrafieken 

 
Klik links in de lijst op het systeemstatusrapport (4) om het  systeemstatusrapport (5) te zien. 
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Klik aan de linkerkant op de knop energierapport (6) om de energierapporten (7) te openen. 
 

 
 

Raadpleeg voor volledige en gedetailleerde stapsgewijze instructies voor het gebruik van de 

Schréder EXEDRA gebruikersinterface de Schréder EXEDRA gebruikersinterface handleiding. 
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