Gespecificeerde nota per aansluiting inzien
1.

Nadat u bent ingelogd op E-view, klikt u op de menuknop Factuurdetails.

2. Vanuit het factuur-lint bovenaan de pagina, selecteert u de betreffende factuur. Door middel
van de cirkels links- en rechts naast het lint, kunt u doorklikken naar voor- of naliggende
factuurmaanden.

3. Onder het kader met de factuur hoofdinformatie, klikt u op de knop Verdeling per aansluiting.

4. Deze knop laat in het kader daaronder de betreffende factuur zien, verdeeld naar
aansluitingen. Per aansluiting worden o.a. de Periodieke kosten en de Verbruikskosten
weergegeven.

Tip: Door op één van de kolomtitels te klikken, kunt u het overzicht sorteren op die betreffende
kolom. Door één keer te klikken sorteert u oplopend en wanneer u twee keer klikt, sorteert u
aflopend.
5. Wanneer u op één van de aansluitingen klikt, kunt u de verbruiksspecificatie voor die
betreffende aansluiting bekijken.

Gebruiksinformatie voor de specificatie


Links-bovenaan de specificatie heeft u de mogelijkheid om aan te geven hoeveel resultaten u
maximaal wilt tonen op één pagina.



Onderaan de specificatie kunt u doorklikken naar een eventuele volgende pagina zodat u de
volgende resultaten kunt bekijken.



Met het zoekveld (bovenaan de specificatie), heeft u de mogelijkheid om specifiek te zoeken
binnen de getoonde specificatie.



In het specificatieoverzicht geeft de kolom Categorie per kleur aan wat voor verbruikstype het
betreft (spraak, data of sms). Rechts-bovenaan het overzicht, staan drie filter-velden waarmee
u het overzicht kunt filteren op één of meerdere van deze verbruikstypen.

Door een specifiek verbruikstype uit te vinken, wordt het overzicht bijgewerkt zonder dat
betreffende verbruikstype. Zodoende kunt u specifiek de details bekijken voor één of
meerdere verbruikstypen.


U heeft tevens de mogelijkheid om het overzicht te filteren op gebundeld of ongebundeld
verbruik. Hiervoor maakt u gebruik van de filter-velden Bundeltype, bovenaan de pagina.

Door een specifiek bundeltype uit te vinken, wordt het overzicht bijgewerkt zonder dat
betreffende bundeltype. Zodoende kunt u speciek de details bekijken voor één bundeltype.


Tot slot heeft u de mogelijkheid om het gepresenteerde overzicht te;




kopiëren. Hierbij knipt u feitelijk het overzicht zodat u het ergens kunt plakken,
bijvoorbeeld in Word;
downloaden. U kunt dit doen als csv- of pdf-bestand;
printen.

Om dit te doen, maakt u gebruik van de betreffende vier knoppen die rechts-bovenaan het
overzicht staan.

