
WERKWIJZE VOOR REGISTRATIE VAN DE

 BATA XSTATIC ORTHO LAYER
(SECOND GENERATION)

De Bata Xstatic Ortho Layer wordt geleverd in combinatie met gecertificeerd Xstatic ESD EVA 
freesblokken. Deze blokken zijn voorzien van een QR code en een handmatige code. 

Deze codes heeft u nodig voor het registreren van uw product in lab.plhw.nl. 

U kunt de registratie voor of na de productie van uw steunzool doen. 
U kunt een registratie dus al in het systeem zetten voordat de steunzool geproduceerd is. 

Zonder koppeling van code en steunzool is er geen registratie, 
het technisch dossier is dan niet compleet!

KIES DE VOLGORDE

EEN NIEUW DOSSIER AANMAKEN VOOR DE BESTELLING

U heeft de keuze om eerst de bestelling in 
te voeren via lab.plhw.nl en vervolgens de 
steunzool te produceren. Of u produceert 
eerst de steunzool en maakt daarna de 
bestelling en registratie compleet.

De productie van de steunzool laten we in dit 
stappenplan achterwege.

In dit voorbeeld gaan wij er vanuit dat de nieuwe bestelling voor een nieuwe patiënt is. 
Als uw patiënt al in het systeem staat dan kunt u doorgaan met stap 4.

• Ga naar lab.plhw.nl en log in op met uw gebruikersnaam en wachtwoord;
• Klik op ‘dossiers’ in de balk linksboven;
• Klik rechtsboven op de knop ‘nieuw patiëntendossier’.
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WWW.PLHW.NL

Op uw Xstatic ESD EVA freesblok vindt u 
een sticker met een QR code en een code die 
bestaat uit 16 cijfers en letters.

Verwijder de sticker van het
freesblok en bewaar hem.  
U heeft de codes nodig om uw
steunzool te registreren.

DE UNIEKE CODE1

lab.plhw.nl

lab.plhw.nl

Bestelling

Productie

Productie

Bestelling

Registratie

Registratie

1. Log in op lab.plhw.nl

4. Vul alle velden in van uw nieuwe patiënt en klik op ‘Ga door’.

2. Overzicht dossiers 3. Nieuw dossier aanmaken

EEN NIEUWE BESTELLING PLAATSEN

U heeft het patiëntendossier voor wie u de bestelling gaat plaatsen geopend voor u.

• Klik rechts onderaan op ‘Nieuwe bestelling’ en klik vervolgens op het icoon ‘Veiligheidsproducten’;
• Kies vervolgens ‘Steunzolen’ en daarna op ‘Alleen certificering’ en vervolgens op ‘Bewaar’;
•  Vul de velden met de juiste informatie voor uw bestelling en klik op ‘Bewaar’; 

Let op: neem niet de gegevens uit dit voorbeeld over!

• Voltooi de bestelling door op ‘Registreer product’ te klikken en daarna op ‘Bevestig’;
• Controleer uw bestelling in het overzicht dat verschijnt.
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1. Kies ‘Nieuwe bestelling’

4.  Kies ‘Alleen certificering’ en 
klik op ‘Bewaar’.

2. Kies ‘Veiligheidsproducten’

5.  Vul de velden in. Als het 
bloktype ingevuld is verschijnt 
het veld om de code in te 
voeren.

8. Kies ‘Bevestigen’7. Kies ‘Registreer product’

3. Kies ‘Steunzolen’

6.  Voer handmatig de code in of 
klik op het camera-icoon naast 
het invoerveld om de QR-code 
te scannen.

9. Overzicht bestelling

PRODUCTIE VAN DE STEUNZOOL

U produceert de steunzool voor of na het 
maken van de bestelling en het koppelen van 
de code.

Als de steunzool gereed is, noteert u het
dossiernummer en het ordernummer met 
watervaste stift op de onderkant van de 
steunzool.
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Dossiernummer

Ordernummer

U bent vrij om een andere volgorde van dit stappenplan aan te houden. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om direct te beginnen met het claimen van de code. Na het invoeren van de code 
kunt u vervolgens een nieuwe bestelling of zelfs een nieuw dossier aanmaken. De code wordt 
dan direct aan de nieuwe bestelling gekoppeld.

De volgorde van het stappenplan is dus niet zo belangrijk, maar alle stappen moeten wél 
doorlopen worden!

EERST CODE CLAIMEN EN DIRECT KOPPELEN AAN EEN NIEUWE BESTELLING

In bovenstaande stappen heeft u eerst de bestelling in orde gemaakt en tijdens het proces de code 
ingevoerd. U kunt echter ook beginnen met het claimen van de code en vervolgens een nieuwe 
bestelling maken. U leest hieronder hoe u dat doet.

• Klik rechtsonder in de footer op ‘Claim code’;
• Desktop computer: voer de code van 16 cijfers en letters in en klik ‘opzoeken’;
• Smartphone of tablet: klik op het camera icoon om de QR code te scannen;

Bovenin het scherm verschijnt uw code met de melding of de code geclaimd of ongeclaimd is.
U kunt nu de code koppelen aan een bestaand of nieuw aan te maken patiëntendossier.

• Klik linksboven op ‘Dossiers’ en er verschijnt een overzicht van uw patiëntendossiers;
• Klik het dossier aan waar u de code aan wilt koppelen of maak een nieuw dossier aan;
• Er wordt voor dit dossier automatisch een nieuwe ‘Alleen certificering’ bestelling aangemaakt;
•  Vul de velden met de juiste informatie voor uw bestelling en klik op ‘Bewaar’; 

Let op: neem niet de gegevens uit dit voorbeeld over!

Het overzicht van de bestelling verschijnt. In het vlak rechts onderaan kunt u de certificaten 
downloaden en ziet u de ‘esd materiaal code’ die bij deze bestelling hoort.
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1.  Ga naar lab.plhw.nl en klik op 
‘Claim code’ rechts onderin.

4.  Kies een bestelling of dossier 
om de code aan te koppelen.

7.  Vul de velden in met uw eigen 
gegevens en klik op ‘Bewaar’.

2.  Voer handmatig de code in of 
scan de QR-code.

5.  Kies een bestaand dossier of 
maak een nieuw dossier aan.

8.  Melding van bevestiging.

3.  Als u nog niet ben ingelogd, 
dan kunt u dat nu doen.

6.  Er wordt automatisch een 
nieuwe bestelling gemaakt.

9.  Overzicht van de nieuwe 
bestelling.


