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Inloggen 
Ga naar de website van Nutrilab en kies weblims in het menu. U kunt ook een bookmark maken van 

de weblims pagina. 

Vul uw gebruikersnaam en password in. 

 
 

Aanmaken van nieuwe orders 
Nieuwe orders kunt u op verschillende manieren aanmaken. Bij de standaard manier dient u elke 

keer opnieuw allerlei details van het monster in te vullen en een analyse pakket te selecteren. Als u 

veel series met vergelijkbare monsters aan gaat leveren, die op standaard analysepakketten 

geanalyseerd moeten worden, heeft het grote voordelen om te werken met templates (model 

orders). Het is ook mogelijk om een oude order te kopiëren. U moet dan wel heel zeker zijn dat het 

gekozen analysepakket en de omschrijvingen correct waren. 

 

Aanmaken nieuwe (lege) order 

Ga via de menubalk naar Orders 

 

U krijgt nu de lijst met weblims-orders te zien die op uw account zijn aangemaakt. Om een nieuwe 

(lege) order aan te maken, klik op Create order (naast no template). 



 
 

 

U komt nu in het scherm Create order waarin u alle gegevens van uw monster kunt invullen in het 

tabblad Details: 

 

De velden met een rode ster (*) zijn verplicht. Als u de gegevens heeft ingevuld kun u deze opslaan 

met Save Order: 

 

Vervolgens moet u in het tabblad Test Selection de analyses selecteren die uitgevoerd moeten 

worden op het monster: 

 

Aan de linkerkant ziet u de testpakketten waaruit u kunt kiezen (Available Tests). Deze kunt u 

uitklappen om per testpakket alle individuele analyses te zien (N.b. onder Administration/Tests 

Packages kunt u zelf testpakketten aanmaken van groepen analyses die u vaak aanvraagt). 



 
 

 

 

In het pakket kunt u de analyses aanvinken die u wilt hebben. 

 

Vervolgens drukt u op Add selection om ze toe te voegen aan de order. Ze verschijnen dan in het 

rechter deel van het scherm (Added Tests). 

Omdat er zeer veel tests beschikbaar zijn, is het soms lastig om een keuze te maken. Onze afdeling 

service@nutrilab.nl helpt u graag. Ook kunnen zij voor u pakketten aanmaken. (Tip: in Results kunt u 

in uw historie ook terugzoeken welke analyses zijn uitgevoerd). 

Door te klikken op Save order slaat u uw keuze op. 
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Via Back to list gaat u terug naar het overzicht van al uw orders. De orders die u net hebt 

aangemaakt hebben de status Stored. U kunt ze nog steeds wijzigen door op de Edit knop  te 

drukken of ze nog deleten met . Wanneer u zeker bent dat u ze gaat insturen, vinkt u de 

betreffende orders aan en klikt op Submit selection. Vanaf dat moment kan onze afdeling Acceptatie 

ze vinden.  

 

Indien u beschikt over een labelprinter, kunt u op een vergelijkbare manier ook de monsterstickers 

uitprinten. Selecteer de orders en druk op Print Labels. 

 

 



 
 

Aanmaken van een template 

Dit gaat op dezelfde manier als het aanmaken van een gewone (lege) order. Volg de aanwijzingen uit 

de vorige paragraaf. Maak een volledig order aan inclusief analyses. Op de pagina Details vult u bij 

Act-as-template name de naam in die u de template wilt geven (nb. gebruik het woord template 

niet). 

 

Vul onder Sample Description een de naam van de template in. Hier is het wel handig om het woord 

template te vermelden, zodat deze order in de lijst duidelijk herkenbaar is. 

 

Als u dit heeft ingevuld kun u de template opslaan met Save Order: 

 

U kunt deze order op Stored laten staan.  

 

Aanmaken nieuwe order via een template 

Onder Orders, kiest u naast Create order, de template die u wilt gebruiken.  

 

 

Klik vervolgens op Create order. U komt nu in het scherm Details van Create order. Vul hier de 

specifieke zaken in voor dit monster, zoals Sample Description. Als u hiermee klaar bent kunt u de 

order opslaan met Save Order. De order is nu klaar. 

 



 
 
 

Aanmaken nieuwe order via kopiëren bestaande order 

Onder Orders, kiest u uit de lijst met reeds opgeslagen orders degene die u wilt kopiëren. Klik op het 

middelste icoontje voor het ordernummer. 

 

De vervolgstappen zijn gelijk als bij het aanmaken van een nieuwe order via templates. 

 

Resultaten bekijken 
Onder Results kunt u de gehele historie inzien van alle analyses die Nutrilab voor u heeft uitgevoerd.  

Ga in het hoofdmenu naar Results. 

 

U ziet nu het volgende scherm. 

 

In de zoekvelden kunt u zoekcriteria invullen 

B.v. op Sample description: 



 
 

 

En/of op analysecode:\ 

 

Om de selectie te exporteren naar excel, klik op: 

 

De export-file heeft 3 tabbladen, elk met resultaten in een ander format: 

 

 

 

 

 

 


