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Voorwoord 
 

 

 

 

Beste SmarTRACK gebruiker, 

 

Bij Valori zeggen we wel eens dat we als testspecialisten vooral “leveranciers van goede nachtrust” zijn. 

Dat is meer dan een halve waarheid, zeker bij bevindingenbeheer. 

 

U kent dat wel.  Hectische ICT projecten, forse risico’s en complexe testen: je moet aan alles tegelijk 

denken. Ik slaap altijd stukken beter wanneer ik weet dat alle issues veilig en centraal zijn vastgelegd in een 

centrale bevindingendatabase. Het rustgevende gevoel van “zo, dat kan niet meer vergeten worden en 

krijgt een gegarandeerde follow-up”.  

 

Als zo’n database ook voorzieningen bevat om op verschillende niveaus inzicht te verschaffen in wat er nog 

open staat, wat de ernst daarvan is, en wat de trends zijn, dan is dat helemaal mooi. Want dat inzicht is 

broodnodig voor de noodzakelijke grip op systeemontwikkeling en ICT. 

 

SmarTRACK voorziet daarin. Ik heb het voorrecht er al een tijdje mee te mogen werken en kan u 

verzekeren: het is genieten. Je pikt het snel op en hoe langer je ermee werkt, hoe meer je de praktische en 

slimme opzet van SmarTRACK gaat waarderen. Een voorbeeld van ‘agile’ en op maat gesneden dagelijks 

ICT-gereedschap! 

 

Met SmarTRACK 2.0 continueren we de gebruikerservaring die u gewend bent. Maar wel met extra functies 

en andere verbeteringen die u ongetwijfeld zult waarderen.  

 

Ik wens u veel Grip en Inzicht! 

 

Egbert Bouman 

 

Practice Manager Test en Acceptatie 

Valori 

egbertbouman@valori.nl 

 

 

 

 

PS:  Als u eens wat breder wilt sparren over slim en ‘agile’ testen, over verbetering van het testproces, of 

‘gewoon’ een goede, een stevige test manager of een training nodig heeft: stuur mij een mailtje, bel 

030-7111111 of bezoek www.valori.nl. Als full-service testpartner denken we graag met u mee! 

  

http://www.valori.nl/
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1 Inleiding 

1.1 Over deze handleiding 

 

Doel  

 

Deze handleiding biedt een beknopt maar volledig overzicht van de werking van SmarTRACK voor 

eindgebruikers. Vanzelfsprekendheden worden niet of summier beschreven. Aandachtspunten en 

complexe onderdelen worden extra toegelicht. Voor SmarTRACK beheerders is een aparte 

beheerhandleiding beschikbaar, eveneens via www.smartrack.nl.  

 

Verklaring tekens 

 

Knoppen in SmarTRACK worden weergegeven met de kleur blauw. Voorbeeld: klik op Filter. Namen van 

schermen binnen SmarTRACK zijn rood. Voorbeeld: scherm Meldingen bekijken wordt geopend. Mocht u 

met een zwartwit afdruk werken dan is dat geen bezwaar: deze kleuren zijn slechts ondersteunend. 

 

 

 

Tips en aandachtspunten - Deze punaise komt u tegen bij onderdelen die extra aandacht 

vragen.  

 

 

Opzet van de handleiding 

 

Hoofdstuk 1 biedt een korte inleiding op SmarTRACK, de workflow en de rollen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het dagelijks gebruik: inloggen, opvoeren en aanpassen van bevindingen. 

Hoofdstuk 3 vertelt hoe u rapportages maakt.  

Hoofdstuk 4 gaat over de beschikbare on-line documentatie.  

Hoofdstuk 5 laat zien hoe instellingen en profielen beheerd kunnen worden. 

Hoofdstuk 6 tenslotte is een lijst van alle SmarTRACK velden met een toelichting 

 

Aan het eind van dit document vindt u een uitgebreide trefwoordenindex. 

 

 

Gebruik de index – Met de index vindt u snel wat u zoekt 

 

 

 

http://www.smartrack.nl/
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1.2 Over SmarTRACK 

SmarTRACK is een on-line applicatie voor het vastleggen, verzamelen, beheren en rapporteren van 

testbevindingen (of noem het meldingen, bugs, issues, problemen, incidenten). SmarTRACK is gemaakt 

voor u, om veilig, snel en probleemloos te kunnen werken. SmarTRACK is gebaseerd op de open source 

applicatie Mantis.  

 

Standaard Mantis biedt onder andere: 

 per gebruiker in te stellen taal (standaardinstelling is Nederlands); 

 door gebruiker configureerbare overzichtsschermen; 

 door beheerder en gebruiker in te stellen e-mail meldingen; 

 uitgebreide filter- en selectiemogelijkheden; 

 vrij te omschrijven gebruikersvelden en ‘dropdown’ keuzelijsten; 

 mogelijkheid tot het toevoegen van bijlagen en schermafbeeldingen 

 

SmarTRACK biedt nog meer dan standaard Mantis, zoals: 

 eenvoudige aanmeldschermen, ook voor beginnende gebruikers; 

 een beveiligde SSL verbinding; 

 verbeterde gebruikersschermen; 

 grafische rapportages. 

 

Meer informatie vindt u in de SmarTRACK Flyer, op www.smartrack.nl. 

 

 

Browsercompatibiliteit – SmarTRACK is een web applicatie die compatible is met alle gangbare 

browsers, op alle gangbare besturingssystemen, ook voor tablets en smartphones. Hij is uitvoerig 

getest op compatibiliteit met Internet Explorer 8, - 9 en 10, Firefox en Google Chrome onder 

Windows en Mac OS. Afhankelijk van uw browser(versie) zijn kleine verschillen in lay-out mogelijk. 

 

1.3 Wat is nieuw in SmarTRACK 2.0? 

SmarTRACK 2.0 continueert het succes en de vertrouwde gebruikerservaring van SmarTRACK 1.0. 

Wie SmarTRACK al kent zal probleemloos verder kunnen werken, maar ook een scala aan nieuwe en 

waardevolle functies ontdekken. De belangrijkste daarvan zijn: 

 

 Zelf kolommen (velden) beheren 

 Verbeterde opmaak en schermen 

 Tagging 

 Globale onderdelen 

 Versie- en releaseplanning 

 Account aanmaken (met captcha) 

 Roadmap 

 Vrijgavekaart View 

 Verbeterd logboek 

 Nog veiliger 

 Verbeterde filterfunctie 

 Verbeterde exportmogelijkheden, inclusief 

gebruikersvelden 

 Meer Groepsacties 

 Maatwerkgrafieken en -tabellen 

 Relaties grafisch weergeven 

 Nog veiliger 

 

Zie de SmarTRACK 2.0 releasenotes op www.smartrack.nl voor de details. 

http://www.smartrack.nl/
http://www.smartrack.nl/
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Een SmarTEST tool 

 

SmarTRACK is een tool uit de SmarTEST familie. SmarTEST is een 

aanpak voor het testen van informatiesystemen, ontwikkeld door 

Valori. SmarTEST hoort bij de echte wereld van grote en kleine maar 

altijd hectische IT projecten. 

 

Lees vooral ook het handboek: ‘SmarTEST, slim testen van 

informatiesystemen’ (Egbert Bouman, 2008, tweede, geheel herziene 

druk, Academic Service). 

 

De essentie van de SmarTEST en Valori filosofie vindt u ook terug in het boekje `De held die voor mijn 

nachtrust zorgt” (Derk-Jan de Grood, 2011, Academic Service). 

 

Website - Op www.smartest.nl vindt u meer over het boek en de aanpak en kunt u alle tools en 

templates downloaden die u nodig hebt voor het testproces. 

 

 

 

1.4 Support en service levels 

SmarTRACK support is beschikbaar op drie niveaus: 

 

1. Eerstelijns gebruikerssupport door de lokale beheerder. 

Service level: wordt in overleg tussen beheerder en belanghebbenden bepaald 

2. Tweedelijns support door Valori via smartrack@valori.nl 

Service level: gegarandeerde feedback binnen 1 werkdag. 

Voor: de lastigere vragen en problemen, restores en ad-hoc back-ups van de database 

In noodgevallen kan het algemene Valori nummer gebeld worden: 030-7111111. 

3. Derdelijns support  

Via Valori, in samenwerking met provider en applicatiebeheerder. 

Voor maatwerk aanpassingen, aanvullende consultancy en/of menscapaciteit. 

 

1.5 Vrijheid en flexibiliteit 

De Valori SmarTEST filosofie houdt onder andere in: “Geef mensen verantwoordelijkheid, en ze zullen die 

ook nemen”. Maar ook: “Trust but verify”. Vanuit deze gedachte is een SmarTRACK inregeling gemaakt die 

de gebruikers veel vrijheid en flexibiliteit biedt, met behoud van grip en inzicht door de verantwoordelijke 

testcoördinators, testmanagers en beheerders. 

 

De vrijheid bestaat hieruit: 

1. Elke statusovergang is mogelijk 

2. Een gebruiker die toegang heeft tot een bevinding heeft toegang tot alle velden 

3. Projecten en meldingen zijn default Publiek (dus niet Intern) en elke gebruiker kan er dus bij 

 

http://www.smartest.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rj90InRYkZPW1M&tbnid=LyKz3XtzZBSCmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bits-chips.nl/nieuws/bekijk/artikel/recensie-de-held-die-voor-mijn-nachtrust-zorgt.html&ei=SM0xUpHHMqTG0QWBtoCICQ&bvm=bv.52109249,d.d2k&psig=AFQjCNG6FR7WI9UUYvYJd0brR__pDF8zog&ust=1379081921586745
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Grip en inzicht bestaan hieruit: 

1. De statusovergangen die een gebruiker mag maken, worden bepaald door zijn/haar rol 

2. De beheerder kan overgangen en rechten naar behoeven activeren of deactiveren 

3. Elke wijziging wordt met gebruiker- en tijdstempel vastgelegd in de wijzigingshistorie 

4. Een gebruiker kan met een hogere of lagere rol dan zijn standaardrol aan een project worden 

toegevoegd  

 

 

Default inregeling - Deze handleiding is gebaseerd op de default SmarTRACK inregeling. Uw 

databasebeheerder kan voor (sterk) afwijkende instellingen kiezen, waardoor verschillen 

kunnen optreden met de handleiding.  

 

 

 

Een tool ondersteunt slechts - een tool als SmarTRACK is bedoeld ter ondersteuning en niet 

ter vervanging van normale communicatie: face-to-face, telefoon, e-mail, enzovoort. Neem 

mondelinge of per mail gemaakte afspraken wel op in de opmerkingenhistorie, zodat 

SmarTRACK het complete dossier bevat. 

 

 

1.6 Rollen 

Elke gebruiker van SmarTRACK heeft een bepaalde rol, en bij elke rol horen specifieke bevoegdheden.  

SmarTRACK kent standaard zes rollen. In onderstaande tabel is aangegeven wat de essentie van elke rol 

is en op hoofdlijnen wat de bevoegdheden in SmarTRACK zijn. 

 

Deze rollen bepalen ‘slechts’ de mogelijkheden in SmarTRACK. Uiteraard mag een beheerder of een 

behandelcoördinator ook testen en bevindingen opvoeren. Omgekeerd kan een (super)tester ook bijdragen 

aan oplossen en analyseren van meldingen, en daarmee een behandelaarsrol pakken.  

 

De beheerder kan u met een lagere of hogere rol toevoegen aan een project. Het is dus mogelijk dat u 

binnen een specifiek project meer of minder rechten hebt dan uw standaard rol in SmarTRACK. 
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Rol  Kenmerken: 

Beheerder Beheert een SmarTRACK database als geheel. Verzorgt de inrichting en het 

onderhoud van SmarTRACK, met name opvoeren nieuwe gebruikers, projecten, e-

mail instellingen. Kan binnen SmarTRACK taken doordelegeren. 

Testcoördinator Is verantwoordelijk voor een testteam en bewaakt en stuurt het bevindingenproces. 

Bewaakt de kwaliteit van de meldingen, categoriseert en dient in bij behandelaars 

of behandelcoördinator. Grijpt in als er “gepingpongd” wordt 

Supertester Ervaren tester, met meer rechten dan een gewone tester. Mag alle statussen 

toekennen en ook verder bijna alles doen met meldingen, maar kan geen 

beheerderstaken doen zoals workflow instellingen wijzigen en gebruikers 

toevoegen 

Tester Voert nieuwe meldingen op en doet eventueel hertests. Kan voor bestaande 

meldingen Opmerkingen toevoegen, Toewijzen en bestanden bijsluiten. 

Behandelcoördinator Coördineert de behandeling en het “hersteld” melden. 

Kan meldingen opvoeren (nieuw), accepteren, in behandeling nemen en hersteld 

melden. Maar niet indienen, op hertest zetten of sluiten 

Behandelaar Analyseert de meldingen en voert correcties uit aan het testobject (meestal de 

software, maar kan ook documentatie zijn), enzovoort 

 

In de beheerdershandleiding staan uitvoerige richtlijnen voor het configureren van rechten en rollen, met 

speciale aandacht voor de rol Tester. 

 

 

Gast account - De rol Gast bestaat niet als standaard SmarTRACK rol. Wel kan de beheerder een 

gebruiker Gast aanmaken, met de rol Tester. Aanloggen met gebruikersnaam ‘Gast’ en wachtwoord 

‘Alleenkijken’. 

 

 

Onderstaande tabel laat nog eens zien welke statussen u, afhankelijk van uw rol, mag toekennen. De 

beheerder kan dit naar behoefte aanpassen. 

 

                      Status 

Rol                   

Nieuw Ingediend Ge-

accepteerd 

Be-

handeling 

Hersteld Hertest Gesloten 

Beheerder x x x x x x x 

Testcoördinator x x x x x x x 

Supertester x x x x x x x 

Behandelcoördinator x  x x x   

Behandelaar x   x    

Tester x       
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1.7 Workflow en statussen 

SmarTRACK kent 7 statussen, die normaliter in de 

volgorde doorlopen worden die SmarTRACK 

voorstelt, conform bijgaande figuur.  

 

SmarTRACK is zo geconfigureerd dat elke andere 

overgang ook mogelijk is: afhankelijk van uw rol en 

rechten kunt u stappen overslaan of terugspringen. 

De beheerder kan dat desgewenst inperken. 

 

Hieronder volgt een toelichting op de normale 

workflow waarbij directe communicatie tussen 

testers en behandelaars wordt verondersteld. In 

geval van onervaren medewerkers kan het nodig 

zijn om de toewijzing via de Testcoördinator of de 

Behandelcoördinator te laten verlopen. Zie ook het 

SmarTEST handboek over loketmodel en 

monitormodel in het bevindingenbeheer hoofdstuk. 

 

1. Nieuw - ongeverifiëerd   

Een tester/gebruiker voert een melding in. Status Nieuw betekent dat de melder zelf nog bezig is met 

de registratie en hem nog niet wil indienen. Als actie van iemand anders gewenst is wordt de 

bevinding ingediend en staat hij niet meer op status Nieuw. 

2. Ingediend - geverifieerd en bij behandelaar/team gelegd 

De melder zelf of een Testcoördinator of Supertester controleert de melding (o.a. op duidelijkheid, 

dubbele meldingen, onderdeel en Impact, …). Daarna dient hij deze in bij de Behandelaar of 

Behandelcoördinator. Als het geen geldige melding is, sluit hij de melding (status naar Gesloten).  

3. Geaccepteerd - door de ontvanger geaccepteerd  

Als “ik snap het, deze is inderdaad voor mij en ik zal dit nu of later oppakken”. 

4. Behandeling - er wordt aan gewerkt 

De melding is in behandeling door een behandelaar (ontwikkelaar, programmeur, ..).  

5. Hersteld - Gereed voor hertest 

Na herstel (of analyse dat herstel niet nodig/gewenst/mogelijk is) zet de Behandelaar de melding op 

Hersteld  en wijst hem daarbij bij voorkeur toe aan de melder of aan zijn/haar coördinator. 

6. Hertest - Afsluitvoorstel van behandelaar wordt beoordeeld, meestal d.m.v. hertest 

Na  hertest  c.q. herbeoordeling wordt het resultaat in een opmerking gezet ende melding gesloten 

(dat laatste kan alleen een Supertester of hoger). Bij niet OK dient hij de melding opnieuw in bij de 

testcoördinator, de behandelcoördinator of de behandelaar. 

7. Gesloten – de bevinding vergt geen actie meer en is afgesloten 

Het veld toegewezen aan bevat de naam van degene die de laatste actie op de bevinding heeft 

uitgevoerd. Het veld Type is nu niet meer een inschatting van de aard van de bevinding, maar fungeert 

min of meer als “afsluitreden”.  
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2 Snel aan de slag met SmarTRACK 

2.1 Aanvragen en activeren account 

Om toegang te krijgen tot SmarTRACK vraagt u bij uw lokale beheerder een account aan. Op het 

opgegeven adres krijgt u onderstaande e-mail met een link waarmee u voor de eerste keer kunt inloggen. 

Als dat door de beheerder is ingesteld kunt u ook zelf een (Tester) account creëren via de aanlogpagina. 

Als u op deze link klikt wordt het hieronder afgebeelde Accountscherm geopend. Op dit scherm voert u 

tweemaal uw zelfgekozen wachtwoord en uw volledige naam in. Klik daarna op Gebruiker Aanpassen. 

U moet nu opnieuw inloggen met het zojuist gecreëerde wachtwoord. 

 

E-mail komt niet binnen?  Als u de verwachte e-mail niet krijgt, dan kan het zijn dat ergens 

een spamfilter  te strak staat afgesteld, hetzij lokaal op uw PC (dus check de ongewenste 

mailfolder), hetzij op een mailserver elders. Neem in dat geval contact op met uw lokale 

beheerder. 
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2.2 Inloggen 

Na activeren van uw account kunt u aan de slag. Als u bent uitgelogd en opnieuw wilt inloggen gaat u naar 

http://uwdomein.smartrack.nl, waarin “uwdomein” de naam van uw database.  

 

Soms vindt u op het aanlogscherm een geel blok met een relevante melding, soms ook niet. 

 

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in op het inlogscherm. Met de optie “Wachtwoord vergeten?” 

ontvangt u een nieuwe aanmeldingsmail. 

 

Aandachtspunten rondom de SmarTRACK URL 

1. Opslaan als favoriet vergt wat extra aandacht, want u logt wel aan met uw eigen URL, maar 

wordt doorgerouteerd naar een beveiligde verbinding (SSL over https) met URL 

www.smartrack.nl. Favorieten dus handmatig invoeren als http://uwdomein.smartrack.nl 

2.  Omdat u werkt met dezelfde SmarTRACK URL kunt u niet in twee SmarTRACK databases 

tegelijk werken, tenzij u parallelle sessies met verschillende browsers naast elkaar draait. 

 

 

Inloggen betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, die via de hyperlink onderaan het 

scherm te raadplegen zijn. Het kan zijn dat aanvullend op of in plaats van deze gebruiksvoorwaarden 

specifieke afspraken zijn gemaakt tussen uw organisatie en Valori. Raadpleeg desgewenst uw lokale 

SmarTRACK beheerder.  

 

Sessie verlopen? - Als u langere tijd niet actief bent kunt u een bericht krijgen dat uw sessie 

verlopen is. Dat heeft te maken met de beveiligde SSL verbinding. Voer de URL opnieuw in (zie 

ook de eerder genoemde aandachtspunten SmarTRACK URL) en log opnieuw in. Als u snel 

bent is dat laatste zelfs niet nodig want aan SmarTRACK zijde wordt de sessie niet direct 

beëindigd. 

http://uwdomein.smartrack.nl/
http://www.smartrack.nl/
http://uwdomein.smartrack.nl/
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U start op het scherm Mijn Overzicht en niet op het welkomstscherm, omdat dat meestal direct wordt 

weggeklikt. De beheerder kán op het welkomstscherm nieuwsberichten en andere boodschappen 

opnemen. Dit heeft alleen zin als men er op gewezen wordt hier nu en dan te kijken. 

 

2.3 Mijn overzicht 

Wanneer u bent ingelogd, komt u op scherm Mijn overzicht. De databasenaam, de gebruikersnaam en uw 

rol vindt u bovenaan het scherm. 

 

 

Dit scherm kan per situatie verschillen want het wordt dynamisch opgebouwd. Het geeft geeft u in één 

oogopslag de meest relevante meldingen in de zes getoonde rubrieken. Mer rubriek worden maximaal 10 

meldingen weergegeven. Meer bevindingen ziet u via Meldingen bekijken. 

 

 

Melding dubbel? - Het is mogelijk dat meldingen onder verschillende rubrieken meerdere malen 

voorkomen, bijvoorbeeld als u een melding die aan u is toegewezen ook monitort. 

 

 

Per rubriek beschikt u over de volgende opties: 

 Klik op de rubrieksnaam: de betreffende lijst opent in het scherm Meldingen bekijken, met extra 

filtermogelijkheden en andere opties. Zie verder hoofdstuk Meldingen Bekijken 

 Klikken op het pijltje achter de rubrieksnaam doet hetzelfde, maar het scherm opent in een nieuw 

tabblad; 

 Klik op het nummer van de melding om direct de details van te bekijken 

 Klik op het ‘potloodje’ om een melding direct aan te passen. Zie hoofdstuk Meldingen Aanpassen. 
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Iedere meldingstatus heeft zijn eigen kleur. Zo ziet u in één oogopslag in welke status elke melding zich 

bevindt. Onderaan het scherm vindt u de betekenis van de verschillende kleuren. 

 

 

 

Eventuele pijltjes rechts van het potloodje geven de prioriteit van de melding aan. 

Zie de afbeelding. 

 

Als onder het meldingnummer een “slotje” staat betreft het een interne melding, 

die niet voor iedereen in te zien is. 

 

 

Denk aan Projectkeuze - De meldingen op dit scherm zijn afhankelijk 

van het rechtsboven gekozen Project.  Deze projectkeuze is overigens van belang op bijna alle 

SmarTRACK schermen.  

 

 

Onder veld Projectkeuze staat veld meldingsnr, waarmee u direct naar 

een specifieke melding springt. 

 

Direct daaronder staan links naar de nummers van recent bekeken 

meldingen. 
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2.4 Melding aanmaken 

 

Via de menuoptie Melding aanmaken kunt u een nieuwe melding opvoeren. 

 

Indien er meerdere projecten zijn gedefinieerd binnen de database wordt u eerst gevraagd om het project te 

kiezen waarvoor u de melding wilt opvoeren. Door ‘Maak standaard’ aan te vinken, zal bij een volgende 

melding de vraag niet meer gesteld worden. 

 

Vervolgens komt u in het invoerscherm. Dit scherm is zodanig opgebouwd dat u heel snel een bevinding 

kunt opvoeren door blok Basisinformatie in te vullen. Het is vaak zinvol om wat meer details te verschaffen 

en dat doet u in blok Optionele informatie. 

 

 

De basisinformatie 

 

Eigenschap:  

Onderdeel Eén van de door de beheerder gedefinieerde onderdelen. 

Impact Dit is de impact, ofwel de ernst van de melding, voor de gebruiker en de 

business. Niet te verwarren met de technische impact,moeilijkheid of 

hoeveelheid werk die de oplossing meebrengt.. 

Toewijzen aan Selecteer hier een gebruiker die de melding moet oppakken. Veelal zal dit de 

testcoördinator zijn. Als u dit niet weet laat u dit veld leeg. 

Reproduceerbaarheid In welke mate kan de melding gereproduceerd worden? 

Korte omschrijving Korte omschrijving die in lijsten en beknopte overzichten wordt getoond. 

Beschrijving Uitgebreide omschrijving van de melding.  
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Als u in een tekst wilt verwijzen naar een andere, reeds bestaande melding, dan kan dit door het # teken te 

gebruiken met daarachter het nummer van de melding. SmarTRACK maakt hier automatisch een link van: 

bijvoorbeeld #123 wordt automatisch 0000123.  

 

 

Formuleer uw melding compleet, bondig en kernachtig. Kruip in de huid van de lezer! 

Denk goed na over gebruikte bewoordingen, vooral in de korte omschrijving. Formuleer het ook 

als een fout. Dus niet “Contactinformatie opvoeren voor buitenlandse contacten” maar 

“Contactinformatie voor buitenlandse contacten is niet optimaal want veld land ontbreekt”. 

  

 

Het verdient aanbeveling om de testrisico’s zichtbaar te maken in de SmarTEST PRIMA matrix en 

resultaten visueel te rapporteren in de Vrijgavekaart1. Houd (systeem)onderdelen die daarop voorkomen 

gelijk aan de SmarTRACK Onderdelen.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
1 Vrij beschikbaar op www.smartest.nl. 
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Optionele informatie 

Hier geeft u zo nodig meer informatie. Belangrijke velden staan bovenaan en minder belangrijke onderaan. 

Als uw project gebruikersvelden (custom velden) kent dan is het volgende goed om te weten: 

 Gebruikersvelden staan direct onder het veld Stappen om te reproduceren. 

 Bij veel gebruikersvelden schuift de rest van het scherm uiteraard naar beneden. 

 Gebruikersvelden kúnnen verplicht zijn gemaakt door de beheerder.  

 

We lichten hieronder enkele belangrijke velden kort toe. Een complete lijst van alle SmarTRACK velden met 

hun kenmerken vindt u achteraan deze handleiding. 

 

Veld Toelichting 

Stappen om te 

reproduceren 

Welke handelingen moeten worden uitgevoerd om tot de situatie van de 

melding te komen? 

Bestand toevoegen Voeg een bestand of screenshot toe. Bij opvoeren 1 bestand van max 10 

Mb. Later kunt u meer bestanden toevoegen. Zie ook de tip hieronder. 

Profiel selecteren Maak een keuze uit één van de door uw beheerder of door uzelf (onder 

Account) voorgedefinieerde systeemconfiguraties.  

Productversie en -build De productversie en eventueel de ‘build’ waar de melding op is 

geconstateerd. 

Geplande versie De (toekomstige) versie waarin het probleem opgelost moet zijn. Dit veld is 

uiteraard niet verplicht. 

Zichtbaarheid Voor iedereen, of alleen voor gebruikers die interne meldingen mogen zien? 

Meer aanmelden Direct doorgaan met het opvoeren van een nieuwe melding. 
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Als u de melding hebt opgeslagen krijgt deze de status ‘Nieuw’. U kunt nu de melding controleren en als u 

daarvoor de rechten heeft kunt u hem vervolgens Indienen of een andere status geven. 

 

E-mail notificatie - Als dit is ingesteld, worden belanghebbende gebruikers met een e-mail op de 

hoogte gebracht van de nieuwe melding. Dat gebeurt ook bij significante wijzigingen. Die e-mail 

bevat o.a. een directe link naar de melding in de database. Zowel de beheerder als de gebruikers 

hebben allerlei instellingen om het e-mailverkeer te beperken of uit te breiden.  

 

 

Problemen met bijlagen - Als uw organisatie met een firewall, proxy server of virusscanner 

werkt kan dat complicaties geven bij het bijsluiten van bestanden. U krijgt dan bijvoorbeeld de 

foutmelding “Page cannot be displayed”, of, bij een trage verbinding, “Page not found”. Dit is 

geen SmarTRACK probleem. Meld dit bij uw SmarTRACK beheerder of systeem / 

netwerkbeheerder, die hier meestal wel een mouw aan kan passen. 

Tip: probeer het nog een keer, en maak bijlagen niet te groot. 

 

2.5 Meldingen bekijken 

 

De menuoptie Meldingen bekijken geeft u een overzicht van alle meldingen die tot nu toe zijn ingevoerd.  

Het scherm is onderverdeeld in een filter (boven) en een overzicht van de gefilterde meldingen (onder). 
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Het gebruik van filters 

Met de filters aan de bovenzijde van het scherm kunt u op alle velden en op vrije tekst zoeken. Vrije tekst 

wordt gezocht in alle tekstvelden, ook in de Opmerkingen.  

 

Werkwijze: selecteer één of meer veldnamen en vul de gewenste (combinatie van) zoekwaarden in, en/of 

type achter ‘Zoeken:’ een woord of frase in en klik vervolgens op Filter (dus niet op Filter gebruiken!!).  

 

SmarTRACK voegt default wildcards toe, dus zoekterm ‘smart’ vindt ook ‘SmarTEST’ en ‘Thinksmart’. 

 

De meldingen die voldoen aan de opgevoerde zoekcriteria worden getoond in het onderste gedeelte van 

het scherm. U kunt de lijst op- en aflopend sorteren door op de betreffende kolomkop te klikken. 

 

Met het +/- teken voor ‘Zoeken’ kan het blok met filterinstellingen verborgen worden, wat het scherm 

overzichtelijker maakt. 

 

Default staat het filter in de eenvoudige modus. Uitgebreide filters schakelt naar een modus waarin alle 

velden worden getoond en bovendien per veld meerdere waarden kunnen worden geselecteerd (gebruik de 

Control en Shift toetsen). Bovendien wordt in deze modus filterveld Project getoond en niet Status 

verbergen (want in veld Status kun je nu alle combinaties selecteren of weglaten). Dat zijn de enige 

verschillen met modus Eenvoudige filters. 

 

Het filterveld Project (niet in de afbeelding, want hier is rechtsboven al 1 project gekozen) biedt 

genuanceerde opties om elke specifieke combinatie van projecten voor uw rappportages te maken en op te 

slaan. Dat vergt wel een goed begrip van de logische werking van dit veld: 

 rechtsboven op het scherm kiest u bij voorkeur meerdere projecten, dus ofwel Alle Projecten ofwel een 

project met subprojecten; 

 in de keuzelijst achter dit filterveld staat ook “huidig project”. Dit maakt het filterbereik gelijk aan uw 

huidige projectkeuze rechtsboven; 

 als u een project met subprojecten wilt selecteren die niet overeenkomt met de keuze rechtsboven dan 

moet u óók de subprojecten expliciet selecteren in de keuzelijst; 

 alleen het hoofdproject selecteren geeft dus NIET de meldingen uit de onderliggende projecten. Dit in 

tegenstelling tot de projectkeuze rechtsboven; 

 u kúnt met dit filterveld het bereik gróter maken dan de projectkeuze rechtsboven. Dit is de enige 

manier om in SmarTRACK de projectkeuze rechtsboven te overrulen. 
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De optie Reset filter in combinatie met de knop Filter gebruiken zet het filter weer terug naar de standaard 

criteria: alle niet gesloten bevindingen van het rechtsboven geselecteerde project, gesorteerd op kolom 

Aangepast (= tijdstip laatste wijziging). 

 

Met de knop Huidige filter opslaan kunt u filters opslaan voor later gebruik. Naar keuze kunt u een 

opgeslagen filter specifiek voor een project of voor alle projecten definiëren. Ook kunt u, als u daarvoor de 

rechten hebt, een filter “publiek” maken, waarna het beschikbaar is voor alle gebruikers. 

 

Met de knop Filters beheren kunt u opgeslagen filters aanpassen of verwijderen. 

 

 

De instelling “Laatste aanpassing (uren)” - zal geen meldingen wegfilteren. In plaats 

daarvan wordt de datum met vette letters aangegeven. Wanneer de datum van een melding 

vet is weergegeven, is de melding binnen het opgegeven aantal uren aangepast . 

 

 

Zelf de kolommen bepalen - Onder menukeuze Account kunt u sinds SmarTRACK 2.0 zelf 

aangeven welke kolommen u hier wilt zien. 

 

 

 

De meeste kolommen spreken voor zich en zijn bovendien beschreven in de tabel aan het einde van de 

handleiding. Hieronder u een uitleg van enkele specifieke kolommen: 

 

Kolom: Uitleg: 

Potloodje Opent het scherm Aanpassen meldingsinformatie. 

Meldingsnummer Klik op het nummer om direct de volledige melding te bekijken. 

“P” (Prioriteit) De behandelprioriteit  (niet identiek aan de business impact; zie hoofdstuk 2.2). 

Impact Het belang voor de melder, c.q. ‘Business Impact’. Zie ook Prioriteit. 

Onderdeel Sinds SmarTRACK 2.0 zonder projectnaam. Project is nu een apart veld. 

Aangepast De datum waarop de melding voor het laatst is gewijzigd. 
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Let op projectkeuze rechtsboven - Als een door u gezochte melding niet getoond wordt, 

controleer dan of het juiste project geselecteerd is, aan de rechterbovenzijde van het scherm. 

 

 

Van deze lijst zijn diverse rapportages af te drukken door op Rapporten afdrukken te klikken. Ook de 

sorteervolgorde wordt overgenomen in de rapporten. Zie verder hoofdstuk 3. Ook kunt u dit overzicht als 

CSV, Excel of XML bestand exporteren, om eigen rapportages mee te maken2.  

 

In deze bestanden staan overigens niet de SmarTRACK ‘opmerkingen’. Als deze wel van belang zijn, dan 

kiest u voor de Excel- , Word- of browserrapportages die in hoofdstuk 3 beschreven staan. 

Voor de functie van knop grafieken: zie einde van deze paragraaf .  

 

Meer bevindingen tegelijk aanpassen 

Bijzonder krachtig is de mogelijkheid om vanuit dit scherm meerdere 

bevindingen tegelijk te bewerken. Via de aankruisvakjes kunt u één of 

meer meldingen selecteren en vervolgens gelijktijdig bewerken via het 

selectiemenu onder de meldingen. Met het vakje Selecteer Alle links 

naast het selectiemenu kunt u alle meldingen (de-)selecteren.  

 

Een scala aan groepsacties is mogelijk, afhankelijk van uw rol. Zie de 

figuur hiernaast.  

 

Let er wel op dat u voldoende rechten heeft voor alle meldingen in de 

geselecteerde groep. Het kan zijn dat SmarTRACK de bewerking 

weigert (met adequate melding overigens) als u onvoldoende rechten 

hebt voor 1 of meer van de geselecteerde meldingen. 

 

De meeste acties spreken voor zich, enkele bijzonderheden zijn 

toegelicht in onderstaande tabel. 

  

                                                        
2 Feitelijk wordt bij een CSV export niet het getoonde overzicht geëxporteerd, maar wordt eerst de selectie opnieuw uitgevoerd, 

tegen de dan geldende stand van de database. 
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Groepsactie: Uitleg: 

Afhandelen Ga naar de status waarin een melding als afgehandeld wordt beschouwd 

(=beheerinstelling). 

Kopiëren Kopieert de meldingen naar een ander (sub-)project. 

Tip: als u binnen het project 1 nieuwe bevinding wilt aanmaken op basis van 

een bestaande, gebruik dan de knop Klonen (zie paragraaf ‘Details 

Meldingen bekijken’). 

Status aanpassen Wijzigt de status van de meldingen, op te geven in een tussenscherm. 

Sticky Maakt een meldingen ‘sticky’ (‘kleverig’) waardoor deze in overzichten en 

lijsten direct onder de kopregel ‘kleeft’ en bovenaan getoond wordt. 

Verplaatsen Verplaatst de meldingen naar een ander (sub)project. 

Verwijderen Verwijdert de meldingen uit SmarTRACK. Doe dit liever niet! 

Aanpassen 

zichtbaarheid 

Wijzigt de zichtbaarheid van de meldingen naar publiek (iedereen) of intern 

(alleen voor gebruikers die interne meldingen mogen inzien). 

 

 

Handig: “sticky”  – Als  één of meerdere meldingen zijn gemarkeerd als “sticky”, worden deze 

meldingen altijd als eerste in de lijst getoond, ongeacht de wijze van sorteren. Dit is een toggle, 

dus hiermee zet u sticky aan/uit. U kunt de overall sticky weergavefunctie aan/uit zetten via de 

(uitgebreide) filter settings. 

 

 

Maatwerk grafieken 

Via de knop Grafieken kunt u 

verschillende maatwerkgrafieken 

samenstellen, waarbij u zelf de 

kenmerken en de periode kunt 

opgeven. Afhankelijk van uw 

databasevulling levert dat fraaie 

grafieken, zoals bijvoorbeeld in de 

figuur hiernaast. 

 

Voor het échte maatwerk kunt u 

natuurlijk de in het volgende 

hoofdstuk beschreven Excel 

rapportagetool gebruiken. 
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Details melding bekijken 

Klikken op het bevindingnummer in het meldingen bekijken scherm opent scherm Details melding bekijken.  

 

De bovenzijde van dit scherm biedt de volgende opties: 

 

Optie: Uitleg: 

Ga naar opmerkingen Spring direct naar de opmerkingen behorende bij de melding. 

Stuur een herinnering Stuur een herinnering naar één of meer gebruikers (met de <CTRL> toets) 

[<<]  [>>] Vorige of volgende melding binnen de gemaakte selectie. 

Geschiedenis melding Spring direct naar de geschiedenis (wijzigingshistorie) van de melding. 

Afdrukken Opent een printklaar overzicht van de melding. 

 

Met de ‘snelknoppen’, kunt u veel voorkomende acties snel uitvoeren: 

 

Snelknop: Uitleg: 

Aanpassen Opent het scherm Aanpassen meldingsinformatie. 

Toewijzen aan: Snelle mogelijkheid om de melding aan een andere gebruiker toe te wijzen. 

Status naar: Snel de status aanpassen. De keuzelijst is afhankelijk van uw rechten.  

Monitoren Voegt de melding toe aan de lijst ‘door mij gemonitord’. U krijgt voortaan e-mails 

van relevante wijzigingen. 

Sticky Melding ‘kleeft aan de bovenkant’: staat voortaan bovenaan in scherm 

Meldingen Bekijken, gescheiden door een grijze balk. 

Klonen Klonen: opent een kopie in scherm Melding toevoegen. Ook een Relatie met de 

hoofdmelding wordt automatisch aangemaakt. 

Tip: als u 1 of meer bevindingen wilt kopiëren naar een ander (sub)project, 

gebruik dan de functie Kopiëren. Zie ‘meerdere bevindingen tegelijk aanpassen’. 

Sluiten/Heropenen Sluit een open melding of heropent een gesloten melding 

Verplaatsen Verplaatst de melding naar een ander (sub)project. 

Verwijderen Verwijdert de melding geheel uit de database. Dit liever niet doen!! 
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Verder onderaan biedt dit scherm de volgende opties: 

 Relaties met andere meldingen toevoegen; 

 Bestanden (bijlagen) toevoegen; 

 Zien wie deze melding monitort, en dat aanpassen; 

 Opmerkingen bekijken en toevoegen; 

 De geschiedenis raadplegen (elke actie wordt gelogd door SmarTRACK). 

 

 

Relaties toevoegen 

Hier kunt u diverse vormen van relaties met 

andere bevindingen aanbrengen. Een 

aangebrachte relatie verschijnt automatisch ook in 

de andere bevinding. 

 

U kunt de relaties ook grafisch weergeven, als 

relatiegrafiek of als afhankelijkhedengrafiek en de 

grafieken zowel horizontaal als verticaal 

weergeven. 

 

 

 

Requirements in SmarTRACK - Tip: maak in SmarTRACK een project “Requirements” aan en 

relateer de bevindingen daaraan. U kunt nu de requirements hierarchie en de relaties met de 

bevindingen prima zichtbaar maken. Als u voor het vastleggen van requirements andere views 

en velden nodig heeft dan configureert u die met de kolommenkiezer en met gebruikersvelden. 
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Wijzigingenbeheer met SmarTRACK - Met SmarTRACK kunnen naast incidenten en 

(test)bevindingen heel goed problemen en wijzigingen worden beheerd zodat het hele 

Incident-Probleem-Wijziging (IPW) keten wordt ondersteund.  U kunt incidenten, 

problemen en wijzigingen in verschillende SmarTRACK ‘projecten’ onderbrengen en de 

relaties aanbrengen, visualiseren en beheren met de hierboven beschreven functionaliteit. 

 

Bestanden toevoegen 

Bestanden (bijlagen, attachments) toevoegen tot max. 10 Mb per bestand.  

 

Opmerkingen bekijken en toevoegen 

Hier vindt u de analyse- en discussiehistorie. Een nieuwe notitie wordt automatisch van datum, tijd en 

auteur voorzien. U kúnt een opmerking desgewenst intern maken, zodat alleen geautoriseerde gebruikers 

hem kunnen lezen. 

 

Maak gebruik van Opmerkingen - Geef bij elke statuswijziging een toelichting in een nieuwe 

opmerking, zodat andere gebruikers weten op basis waarvan de status is gewijzigd. Het is 

simpel; timestamp en gebruikersnaam voegt SmarTRACK voor u toe. 

 

 

Historie 

Hier vindt u een gedetailleerde wijzigingshistorie. Dit biedt de mogelijkheid de gebruikers veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid te geven. Immers: alle acties zijn traceerbaar en medewerkers die bewust of onbewust 

onverantwoord omspringen met SmarTRACK kunnen daarop worden aangesproken. 
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2.6 Meldingen aanpassen 

 

Door in de schermen Mijn overzicht en Meldingen bekijken op het “potloodje” te klikken, of door op de knop 

Aanpassen te klikken in het scherm Details melding bekijken, opent u het scherm Aanpassen 

meldingsinformatie.  

 

De afbeelding toont het bovenste deel met de belangrijkste velden. Minder belangrijke c.q. minder vaak 

gebruikte velden staan onderaan. Zie ook de veldomschrijvingen achteraan deze handleiding. 

 

 

Aanpassen kan ook in bekijkmodus - Ook de schermen “Meldingen bekijken” en “Details 

meldingen bekijken” bieden (snelle) mogelijkheden om meldingen aan te passen en meerdere 

meldingen tegelijk te bewerken (batch-aanpassingen). Zie daarvoor de vorige paragraaf.  

 

 

Bestanden bijsluiten en relaties wijzigen - doet u niet  in scherm “Aanpassen 

Meldingsinformatie”, maar in scherm “Details Melding bekijken”. 

 

 

Navigeren met de back-knop van de browser – U kunt altijd naar een vorige pagina terug, 

met de Back- of Terug-knop van de browser. Vanwege de beveiligde verbinding is de kans 

echter altijd aanwezig dat die pagina niet meer beschikbaar is. In dat geval kunt u het beste de 

menukeuze opnieuw maken. Met name Meldingen Bekijken is een goede optie, want 

SmarTRACK bewaart altijd uw laatste (filter)instellingen. 

 

2.7 Tagging 

In SmarTRACK kunt u onbeperkt tags toevoegen waarop u later kunt zoeken. Dat bespaart 

gebruikersvelden! Het is verstandig om bestaande tags te gebruiken die door de beheerder worden 

beheerd. Maar zelf tags toevoegen kan ook. 
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3 Rapporteren met SmarTRACK 

3.1 Overzichten en rapportages 

 

Onder menu Overzichten biedt SmarTRACK een brede reeks overzichten, tabellen en grafieken. 

Initieel wordt scherm Samenvatting getoond.  

 

 

Maatwerk Grafieken - Ook maatwerk grafieken behoren tot de mogelijkheden. Deze zijn niet te 

vinden via menu Overzichten maar via de knop Grafieken op de pagina Meldingen Bekijken. Zie 

de beschrijving aldaar. 

 

 

3.2 Samenvatting 

Dit scherm (afbeelding op volgende pagina) is bijzonder handig. Het biedt een scala aan tellingen. De 

meeste getallen zijn aanklikbaar, waarna de onderliggende lijst opent in scherm Meldingen Bekijken.  

 

Er zijn tabellen per Status, Impact, Onderdeel, Ontwikkelaar status, Type, Prioriteit en Status aanmelder en  

speciale tabellen voor: 

 

 Per Project: alleen als rechtsboven “Alle Projecten”  is gekozen 

 Vrijgavekaart View: Samenvatting per onderdeel en impact 

- Deze tabel kan direct in de Vrijgavekaart geplakt worden 

- Klik op de titel van deze tabel voor een toelichting op de vrijgavekaart 

 Naar datum/dagen: aantal meldingen dat binnen het aangegeven aantal dagen is opgevoerd/gesloten; 

 Meest actief: Top-10 meest actieve meldingen;  

 Langst Openstaand: Top-10 oudste niet gesloten meldingen, met aantal dagen. 

 Looptijd voor afgehandelde meldingen (dagen): 

- nummer en van de melding die het langst openstond en het aantal dagen dat hij open stond; 

- gemiddeld aantal dagen tussen opvoeren en sluiten; 

- totale tijd: cumulatie van de open tijd van alle meldingen. 

 Aanmelder naar type:  meldingen per aanmelder, gesorteerd naar type; 

NB: percentage onterechte meldingen staat in SmarTRACK op 0, omdat een melding per definitie nooit 

onterecht is. Alleen type “Vervallen” betekent in feite “had niet opgevoerd hoeven worden”. Maar dan 

nog was er blijkbaar verwarring en kan de melding vanuit de tester gezien begrijpelijk zijn. 

 Ontwikkelaar naar type: meldingen per ontwikkelaar, gesorteerd naar type ; 

Effectiviteit aanmelder: geeft de effectiviteit van de aanmelders in een getal weer. Dit getal is 

afhankelijk van de impact van de opgevoerde meldingen en het aantal onterechte meldingen.  

NB: dit is een standaard Mantis functie die hooguit een indicatie biedt, ga hier voorzichtig mee om! 
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Bijgaande afbeelding toont een deel van de Samenvattingspagina. 

 

Door te klikken op de hyperlinked getallen worden de betreffende bevindingen met de bijbehorende 

filterinstellingen getoond op de pagina Meldingen Bekijken.  
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3.3 Grafieken per eigenschap 

Er zijn standaard vijf schermen met detailinformatie in de vorm van grafieken. Deze schermen sorteren de 

meldingen naar de volgende kenmerken: 

 

In elk van deze schermen worden twee of drie specifieke 

grafieken afgebeeld: 

- Een staafdiagram met de totalen  

- Een taartdiagram met de onderlinge verhoudingen 

- Een combinatiegrafiek 

 

De figuren tonen enkele grafieken. 
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3.4 Geavanceerde samenvatting 

De geavanceerde samenvatting biedt u een mooie en printvriendelijke verzameling grafieken in één 

overzicht.  

 

Zeer informatief is de trendgrafiek met het verloop van de meldingen in de tijd, waarin drie trendlijnen 

worden getoond: ‘Aangemeld’ (alle meldingen), ‘Openstaand’ en ‘Opgelost’ (Gesloten).  

 

 

 

Let op verschillende assen – Meestal zijn er (veel) meer gesloten dan open bevindingen. Daarom 

heeft de rode lijn voor de Open bevindingen een eigen as en schaal. Voordeel hiervan is dat je het 

(verloop van) de open bevindingen beter kunt zien. Nadeel is dat de grootte-verhoudingen er 

minder uitspringen. 

 

 

Andere periode nodig? – Als u een trendlijn nodig hebt over een andere periode dan maakt u een 

maatwerk grafiek via knop Grafieken op pagina Meldingen Bekijken. 
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3.5 Rapporten afdrukken 

NB: Deze knop is ook beschikbaar in scherm Meldingen Bekijken, met identieke functionaliteit. 

 

In dit scherm kunt u rapporten exporteren, opslaan en printen. De selectie waarmee wordt gewerkt, komt 

overeen met de filterinstellingen en de sortering op scherm Meldingen bekijken. Zoals de afbeelding laat 

zien, kan met de aankruisvakjes nog een handmatige verdere selectie gemaakt worden. Als er geen 

meldingen worden aangevinkt, worden alle getoonde meldingen in het rapport opgenomen.  

 

Er zijn 4 knoppen voor verschillende uitvoerformaten:  

Details in Word:  Opgemaakt detailoverzicht in Word, inclusief opmerkingen; 

Details in browser: Opgemaakt detailoverzicht in de gebruikte browser; 

Maatwerktabel: Een tabel waarbij u zelf de velden op de horizontale en verticale as kiest; 

Overzichtslijst:  Print een compacte en overzichtelijke lijst. 

 

 

Problemen met openen of opslaan? – Ook bij het openen of opslaan van rapportages kan een 

firewall, proxyserver of virusscanner tot fouten leiden. Zie tip “Foutmeldingen in hoofdstuk 2.4”. 

 

3.6 Maatwerk rapportages met Excel rapportagetool 

SmarTRACK biedt dus standaard uitgebreide rapportagefaciliteiten. Toch kan er soms behoefte zijn aan 

verder maatwerk. Daarvoor is een Excel-tool beschikbaar, waarmee met een eenvoudige dialoog elke 

gewenste grafiek of tabel kan worden samengesteld. 

 

Deze tool is gratis te downloaden via www.smartrack.nl. 

http://www.smartrack.nl/
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3.7 Logboek 

 

Wat is de versie / release historie van mijn applicatie en welke bevindingen zijn in welke release opgelost? 

Het logboek geeft antwoord op deze vragen.  

 

Het logboek toont een overzicht van alle projecten (vetgedrukt): 

 overeenkomstig de projectkeuze rechtsboven 

 mits die projecten 1 of meer gesloten meldingen bevatten 

 

Per project is vervolgens elke uitgeleverde versie te zienmet per versie alle bevindingen waarvoor geldt: 

 het veld “Opgelost in versie” gevuld is (zie afbeelding) 

 status = Gesloten. 

 

 

Het logboek is zeer voorspelbaar  - Andere velden dan de twee genoemde spelen geen rol voor 

opname in het logboek, ook het veld Type niet!  Als u meldingen afsluit met Type = Vervallen, 

Dubbel, Geparkeerd of Wens dan zult u in de meeste gevallen het veld “Opgelost in versie” leeg 

laten, want er is niet echt iets gewijzigd. Doet u dat niet, dan verschijnt de melding in het logboek.  
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3.8 Roadmap 

 

Welke toekomstige releases hebben we gepland, wat zit daarin en hoe ver zijn we? Een frequente vraag 

van product owners en opdrachtgevers. De SmarTRACK roadmap geeft hierop het antwoord. 

 

Waar het logboek kijkt naar het verleden, kijkt de roadmap naar de toekomst. Ook hier per project en per 

geplande versie. De Roadmap biedt ondersteuning voor Release Management, mits uiteraard de 

benodigde informatie correct in SmarTRACK is gezet: 

 de versielijst van het project is gevuld (door de beheerder); 

 er zijn toekomstige versies gepland (dus versiekenmerken zijn niet uitgeleverd en niet verouderd); 

 per melding is veld “Geplande versie” consequent gevuld. 

 

De roadmap wordt dus met name gestuurd door veld “geplande versie”.  

 

3.9 Veelgestelde vragen bij Roadmap en Logboek 

Waarom staan er gesloten bevindingen in de Roadmap? 

Roadmap kijkt alleen naar veld “Geplande versie” en niet naar de meldingstatus. Dat is logisch want een 

gesloten melding kan in een nog niet opgeleverde release zitten. Op basis hiervan berekent SmarTRACK 

het percentage gereed van een komende versie. Als u een gesloten melding plant voor een toekomstige 

versie (wat onlogisch kán zijn) dan komt de melding in de Roadmap (wat een logische consequentie is van 

uw keuze). 

 

Waarom zie ik de versievelden niet?  

Als u onder Projectenbeheer-<Projectnaam>-Versies geen versielijst hebt ingevoerd dan toont 

SmarTRACK de versievelden niet. U kunt er op deze manier voor kiezen om de gebruikers niet met 

versiebeheer te vermoeien. 
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Waarom zie ik niet alle versies in de keuzelijst?   

Dat hangt af van de kenmerken Uitgeleverd (versie is al live en kan dus geen geplande versie zijn) en 

Verouderd (alleen nog voor historiedoeleinden vasthouden). 

 

Waarom zie ik veld Versie dan wel?  

Veld Versie hoort in het rijtje Platform - OS - Versie en is onderdeel van het Profiel waarmee de (werkplek) 

configuratie wordt aangeduid waarop de bevinding is geconstateerd. Dit staat dus geheel buiten de 3 

versievelden Productversie – Geplande Versie - Opgelost in Versie waar Logboek en Roadmap gebruik van 

maken en waarachter de hierboven beschreven keuzelijst hangt. 

 

 

Lees de veelgestelde vragen – Als u deze principes niet helder hebt voor uzelf haalt u geen 

maximaal profijt uit logboek en roadmap. 

 
 
 
 
 
 
 

4 SmarTRACK on-line documentatie  

Via de menuoptie Documenten vindt u de documenten die hier door uw beheerder zijn geplaatst, specifiek 

voor uw organisatie of uw project. 

 

Via knop Handleidingen komt u bij de SmarTRACK gebruikershandleiding en de beheerdershandleiding op 

de SmarTEST / SmarTRACK site.  
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5 Uw persoonlijke SmarTRACK instellingen 

5.1 Account aanpassen 

 

Via de menuoptie Account kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen: wachtwoord, mailadres en naam. 

 

5.2 Instellingen aanpassen 

 

Via Instellingen aanpassen kunt u onder andere het e-mailverkeer reguleren. 

 

  

 

Op de volgende pagina vindt u een uitleg van de verschillende instellingen. 
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Eigenschap: Verklaring 

Standaard project Kies hier uw standaard project, zodat niet steeds een project hoeft te worden 

geselecteerd bij het aanmaken van meldingen.  

Uitgebreide informatie 

en aanpassen 

Niet van toepassing, want SmarTRACK werkt niet met twee schermen. 

Verversingssnelheid Het interval in minuten waarna scherm Meldingen Bekijken automatisch 

ververst wordt. Staat standaard op 30. Minimum = 10. 

Doorloopsnelheid 

berichten 

Het aantal seconden dat het tussenscherm “Actie Geslaagd” zichtbaar is. 

Sorteervolgorde 

opmerkingen 

Kies hier of opmerkingen in detailoverzichten van meldingen in op- of 

aflopende volgorde van tijd worden weergegeven. 

E-mail notificaties Geef hier aan van welke gebeurtenissen u een e-mail bericht wilt ontvangen. 

 

NB 1: door de beheerder uitgezette notificaties kunt u hier niet aanzetten. 

 

NB 2: Ondanks door ons geregelde white-listing bij de grote providers kunnen 

SmarTRACK e-mails ‘slachtoffer’ worden van te strak afgestelde spamfilters, 

zowel in uw eigen mailserver, als elders op het internet. Omdat de route van 

een e-mail door het internet onvoorspelbaar is, is het onmogelijk dit risico 

volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u voorkomende gevallen te rapporteren 

aan uw lokale beheerder. 

Minimale Impact De minimale impact van meldingen waarvan u e-mails ontvangt. Bij wijziging 

van veld Impact ontvangt u een e-mail als de Nieuwe waarde hoger of gelijk 

is aan de ingestelde minimale Impact. 

E-mail limiet 

opmerkingen 

Geeft de mogelijkheid om het aantal opmerkingen die bij een e-mail worden 

gevoegd te beperken zodat de mail niet te lang wordt. NB: 0 = geen limiet.  

Taal Kies hier zelf uw taal. Ook e-mails krijgen de taal van de ontvanger. 

 

Met de knop Instellingen aanpassen slaat u de instellingen op. 

 

 

Vergeet deze knop niet!! – Als u deze pagina verlaat zonder de knop gebruikt te hebben, 

verandert er niets. 

 

Met de knop Begininstellingen zet u de instellingen terug naar de standaardwaarden. 

 

Last van spam? – Teveel e-mails? U kiest hier zelf van welke events u een e-mail wilt. Wat de 

beheerder heeft uitgezet (hier niet zichtbaar!) kan overigens niet door de gebruiker aangezet 

worden. 

 

Vrije taalkeuze – Elke gebruiker kan on-the-fly zijn/haar taalkeuze wijzigen. Erg handig voor 

meertalige projecten. SmarTRACK ondersteunt standaard Engels en Nederlands, maar op 

verzoek zijn ook andere talen mogelijk. 
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5.3 Kolommen beheren 

 

Via kolommen beheren kunt u bepalen welke kolommen (velden) gebruikt worden bij: 

- het bekijken van meldingen 

- het afdrukken van meldingen 

- het exporteren naar CSV-formaat 

- het exporteren naar Excel-formaat 

 

 

 

Maak het niet te gek! – Zelf je kommmen kiezen is natuurlijk bijzonder handig, maar het heeft ook 

voordelen als de kolommen van alle gebruikers gelijk zijn. Dan weet je als je iemand telefonisch 

spreekt dat je ongeveer naar dezelfde informatie kijkt. 
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5.4 Beheer profielen 

 

Via Beheer profielen kunt u profielen vastleggen, wijzigen en verwijderen. Dit kan veel invulwerk besparen! 

 

Een Profiel beschrijft de configuratie waarop de melding is geconstateerd. Dat kan van belang zijn voor 

verdere behandeling (analyse en oplossing). Gemaakte profielen kunnen vervolgens eenvoudig 

geselecteerd worden bij het aanmaken van een melding.  Vooral informatie over uw browser(versie) is vaak 

van belang voor de behandelaar. 

 

 

5.5 Afmelden 

 

Met de menuoptie Afmelden kunt u zichzelf afmelden waarna u terugkeert naar het Inlogscherm. 
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6 Omschrijving alle SmarTRACK velden 

Lijst van alle SmarTRACK velden, met Nederlandse en Engelse naam, standaardvulling van achterliggende 

keuzelijst, defaultwaarden en waar nodig een toelichting. 

 

 
Veldnaam 
(alfabetisch) 

Engels Keuzelijst vulling 
en defaultwaarde 

Toelichting 

Met daarachter de originele Mantis naam, indien 
afwijkend 

defaultwaarde = onderstreept 

Aanmelder Reporter Lijst met alle actieve 
users 

Degene die de melding deed. Wordt automatisch 
gevuld, dus niet op aanmeldscherm. 

Additionele informatie Additional 
information 

nvt Alleen in bijzondere gevallen gebruiken, en dan 
nog alleen met een verwijzing vanuit de 
hoofdbeschrijving. Neem relevante info altijd in het 
hoofd-beschrijvingsveld op.  

Beschrijving Description nvt Hoofdtekst van de melding. Zie handleiding voor 
aandachtspunten en tips. 

Bijgevoegde bestanden Attachments nvt Hulpveld voor toevoegen van bestanden. 

Onderdeel (voorheen: 
Categorie) 

Category Niet bepaald  Hiermee koppel je de meldingen aan de project- of 
systeemonderdelen die terugkomen in risico-
analyse, en rapportages (Vrijgavekaart). Keuzelijst 
door beheerder vrij te definieren. 

Datum aangemeld Date 
Submitted 

nvt  

Geplande Versie Target 
Version 

Niet geselecteerd 
 

Basis voor releaseplanning met de Roadmap. 
Hier zit dezelfde keuzelijst achter als achter 
"Productversie". Zie verder veld Productversie. 

Impact Severity 1 Showstopper, 2 
Ernstig, 3 Storend, 4 
Cosmetisch 

Wat is de impact van het probleem voor de 
business, c.q. de gebruiker. Niet te verwarren met 
de moeite die de oplossing gaat kosten die 
worden ingeschat door de behandelaar. De 
melder doet een eerste schatting van de Impact, 
anderen kunnen dat zo nodig bijstellen.  

Korte omschrijving 

(Samenvatting) 
Summary nvt Neem hier een kernachtige korte omschrijving op. 

Laatste aanpassing 

(Aangepast) 
Updated nvt Datum aangepast, laatste aanpassing 

Nummer 

(Meldingsnummer) 
Issue nr. nvt Wordt automatisch toegekend. Nummeruitgifte-

automaat is niet per project maar voor de gehele 
database. 

Opgelost in versie Fixed in 
Version 

cf Productversie. Basis voor logboek. 
Hier zit dezelfde keuzelijst achter als achter 
"Productversie".  

Prioriteit Priority geen, laag, normaal, 
hoog, urgent, 
onmiddelijk (dit is 
default Mantis) 

Wordt pas later bepaald; bij aanmelden wordt 
alleen Impact opgegeven. Bij indienen wordt de 
prioriteit bepaald. Is iets anders dan Impact, maar 
in de praktijk wordt vaak alleen op Impact 
gestuurd. Voordeel daarvan is dat het erg simpel 
wordt. 

Product build Product build Vrij tekstveld. Default 
waarde nederlands 
"nvt" of engels "n.a.".  

Binnen dezelfde productversie worden soms 
meerdere 'builds', releases of subversies 
onderscheiden. Dat kan aangegeven worden in dit 
veld. 

Productversie Product 
version 

Niet geselecteerd 
 

Versie waarin de bevinding is geconstateerd. 
Projectspecifiek. Keuzelijst is via GUI door 
beheerder aan te passen en verschijnt in het 
logboek. 
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Project Project <toon het 
geselecteerde project> 

Zie ook de richtlijnen voor het maken van 
(sub)projecten in de beheerdershandleiding. 

Reproduceerbaarheid Reproduci-
bility 

altijd, soms, 
willekeurig, niet 
geprobeerd, niet 
reproduceerbaar 

Wat je vaak tegenkomt is dat de ontwikkelaar het 
in zijn/haar omgeving niet kan reproduceren. 
Daarom is het belangrijk dat de melder nagaat of 
het probeem onder verschillende omstandigheden 
reproduceerbaar is. 

Stappen om te 
reproduceren 

Navigational 
path 

Nvt Bij 'lastige' meldingen verdient het aanbeveling om 
hier in detail de stappen te beschrijven waarmee 
de melding gereproduceerd kan worden. 
Onderschat dit niet: behandelaars kunnen 
meldingen vaak niet zo maar reproduceren.  

Status* Status Nieuw, Ingediend, 
Geaccepteerd, 
Behandeling, Hersteld, 
Hertest, Gesloten  

Het statusverloop volgt de ingeregelde workflow. 
Kan op aanmeldscherm niet gekozen worden 
want een melding start altijd met status Nieuw. Zie 
hoofdstuk workflow in de gebruikershandleiding. 

Toewijzen aan Assign To SmarTRACK toont lijst 
gebruikers 

Hier verschijnt een keuzelijst van alle gebruikers 
die het recht hebben een melding te behandelen. 

Type (Oplossing) Type 

(Solution) 

Te herstellen fout, 
Geaccepteerde fout, 
Vervallen, Wens, 
Dubbel, Niet 
reproduceerbaar, 
Geparkeerd 

Dit is een bijzonder veld: zolang de bevinding niet 
gesloten is, is dit een voorstel of "werkhypothese". 
Zodra je hem afsluit is dit de eindstatus. Dat werkt 
erg goed, maar wel duidelijk toelichten, anders is 
men in verwarring.  

Platform aanduiding    

Profiel selecteren Select profile Conform 
projectdefinitie van 
profielen 

Is een hulpveld. Wordt niet bewaard maar 
opgeslagen in de drie velden Platform - OS - OS 
versie. 

Platform Platform  Zie toelichting in hoofdstuk Profielen. 

OS OS Zie boven Zie toelichting in hoofdstuk Profielen. 

Versie OS Version Zie boven Veld heet elders "Versie/fabrikant" 

Zichtbaarheid View status Intern, extern  

Opmerking velden  nvt  

Opmerking - van  Automatisch  

Opmerking - datum tijd  Automatisch  

Opmerking - tekst  Vrije tekst  

Custom velden die default aan elke nieuwe SmarTRACK database zijn toegevoegd. Geen taalverschillen! 
Referentie  nvt Referentie naar scenario, specificatie, testgeval, of 

wat maar relevant is. 

Testomgeving  Ontwikkel, Test, 
Acceptatie, Productie 

De omgeving waarin het probleem optrad. 
Beheerder bepaalt de keuzelijst. 

Testsoort (custom)  Ontwikkeltest, 
Integratietest, 
Systeemtest, 
Acceptatietest 

Idem voor testsoort (ofwel testfase). 

 

 

De volgende Mantis velden zijn in elke SmarTRACK database wel aanwezig maar worden op de schermen 

niet gebruikt omdat ze in de normale praktijk “too much” zijn: 

 due_date 

 projection 

 eta 

 sponsorship_total 

 overdue. 
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INDEX 

Blauw = scherm of deel van een scherm 

Rood = knop 

 

A 

aangepast (kolom in lijst) · 20 

aangepast (uren) filterkeuze · 20 

aanmelder · 27 

aanmeldingsmail · 12 

aanpassen · 23, 26 

account · 11 

account activeren · 11 

afdrukken · 23 

afhankelijkhedengrafiek · 24 

afmelden · 38 

attachments · 25 

B 

Back-knop van browser · 26 

batch-aanpassingen · 26 

begininstellingen · 36 

behandelaar · 10 

behandelaar  (rol) · 9 

behandelcoördinator  (rol) · 9 

behandeling status · 10 

beheer profielen · 38 

beheerder · 8 

beheerder  (rol) · 9 

beheerhandleiding · 5 

bekijken meldingen · 23 

beschrijving · 15 

bestand bijsluiten · 17, 18, 25 

besturingssysteem (veld) · 26 

beveiligde verbinding · 12 

bevindingen · 6 

bijlagen · 25 

Browsercompatibiliteit · 6 

C 

categorie · 15 

CSV-bestand · 21 

D 

datum/dagen · 27 

details melding bekijken · 23 

doorloopsnelheid berichten · 36 

dossier · 8 

E 

effectiviteit aanmelder · 27 

e-mail komt niet binnen · 11 

e-mailadres · 35 

e-maillimiet opmerkingen · 36 

e-mailnotificaties · 18, 36 

Excel · 21 

exporteren · 21 

F 

favoriet: SmarTRACK opslaan als… · 12 

filter gebruiken · 20 

filters · 19 

filters beheren · 20 

Firefox · 6 

firewall · 18 

Formuleer uw melding · 16 

G 

gast-account · 9 

geaccepteerd status · 10 

gebruikerssupport · 7 

geschiedenis · 23 

gesloten status · 10 

groepsacties · 21 
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H 

herinnering sturen · 23 

hersteld status · 10 

hertest status · 10 

https · 12 

huidige filter opslaan · 20 

I 

impact · 15 

ingediend status · 10 

inloggen · 11 

inregeling · 7 

Instellingen · 35 

interne melding · 14 

Internet Explorer · 6 

Issue # · 14 

K 

kleuren · 14 

klonen (knop) · 23 

klonen van een melding · 23 

kolommen beheren · 37 

kopiëren van een melding (klonen) · 23 

kopiëren van een melding (naar ander project) 

· 22 

korte omschrijving · 15, 16 

L 

lokale beheerder · 11 

looptijd · 27 

M 

maatwerk · 7 

maatwerkgrafieken · 22 

mailserver, zie ook e-mail · 11 

meer aanmelden · 17 

meerdere bevindingen tegelijk aanpassen · 21 

meldingen · 6 

mijn overzicht · 13 

minimale Impact (e-mail instelling) · 36 

monitoren · 23 

N 

navigeren · 26 

nieuw status · 10 

nieuwsberichten · 13 

O 

ontwikkelaar · 10, 27 

opmerkingen · 21, 24, 31 

overzichten · 27 

P 

Page cannot be displayed (foutmelding) · 18 

Page not found (foutmelding) · 18 

parallelle sessies · 12 

persoonlijke gegevens · 35 

potloodje · 13, 26 

PRIMA matrix · 16 

printen · 31 

prioriteit · 14 

productversie · 17 

profiel selecteren · 17 

profielen · 38 

programmeur · 10 

project · 15, 21 

projectkeuze · 14 

proxy server · 18 

publiek filter · 20 

punaise · 5 

R 

rapportages · 21 

rapporten · 31 

rapporten afdrukken · 21 

relatie · 24 

relatiegrafiek · 24 

reproduceerbaarheid · 15, 17 

reset filter · 20 
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roadmap · 33 

rollen · 8 

S 

selecteer Alle · 21 

service level · 7 

SmarTEST · 7, 16 

SmarTRACK Flyer · 6 

sorteervolgorde opmerkingen · 36 

sorteren · 19 

spamfilter · 11 

SSL · 12 

staafdiagram · 29 

standaard project · 36 

status · 23 

status wijzigen · 22, 25 

statusovergang · 10 

sticky · 22 

supertester (rol) · 9 

support · 7 

T 

taalkeuze · 36 

taartdiagram · 29 

tags · 26 

tellingen · 27 

Terug-knop van browser · 26 

testcoördinator  (rol) · 9 

tester (rol) · 9 

testrisico’s · 16 

toewijzen · 15, 23 

trendgrafiek · 30 

U 

uitgebreid aanpassen · 36 

uitgebreide filters · 19 

URL SmarTRACK · 12 

V 

verplaatsen · 23 

verplaatsen (van een melding) · 22 

verversingssnelheid · 36 

verwijderen · 22, 23 

verwijzen · 16 

virusscanner · 18 

vrije tekst zoeken · 19 

Vrijgavekaart · 16 

Vrijgavekaart View · 27 

W 

wachtwoord · 11, 35 

wachtwoord vergeten · 12 

welkomscherm · 13 

wijzigingshistorie · 8, 23, 24 

Z 

zichtbaarheid · 17, 22 

zoekcriteria · 19 
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We streven naar continue verbetering en actualisatie van SmarTRACK en van deze handleiding. 

Heeft u suggesties? Aarzel niet om deze in te dienen. 

Mondeling bij uw contactpersoon, of per e-mail bij smartrack@valori.nl. 

 

 

Hartelijk dank! 

 

Het Valori SmarTRACK team. 

 

mailto:smartrack@valori.nl

