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Logbestanden niet goed leesbaar of niet duidelijk waar probleem zit Eerst in kaart hebben welke logs het zijn en wat de foutboodschap zou moeten zijn
2111-0005/

W-2105-0010
Menti in behandeling

Projectieregels ook later kunnen aanpassen Kan niet, doet IHW na deadline. Dit terugcommuniceren in volgend GO. Menti afgerond
Toetsrapport of logbestand terug kunnen zien na uitloggen Kan niet. Dit terugcommuniceren in volgend GO. Menti afgerond
Uploaden andere functies sneller Weten we, komt na hosting RWS. Dit terugcommuniceren in volgend GO. Menti afgerond
Geen pdf output meer, alleen CSV In Topdesk registreren W-2111-0001 Menti in behandeling
Validatiemodule traag In Topdesk registreren W-2111-0002 Menti in behandeling
Validatiemodule niet erg handig in gebruik In Topdesk registreren W-2111-0003 Menti in behandeling

Witte vlekken verhaal: ANA vs KEN. Landelijke afspraken?Hoe om te 
gaan met de keuze van de reden geen monitoring (ANA VS KEN) i.v.m. 
verschillende toetsresultaten (Niet toetsbaar VS Voldoet).

In het Stappenplan KRW-monitoringprogramma staat bij het attribuut 'Reden geen monitoring' een verwijzing naar de toelichting bij het 
attribuut monitoringfrequentie. Daar staat: Ter info: Bij de KRW-toestandsbeoordeling in 2021 zal automatisch een KRW-toestandsoordeel 
‘Voldoet’ worden gegenereerd als op de representatieve OM monitoringslocatie (dus bij projectieregel met monitoringssoort =‘OM’) met 
goede reden geen monitoring van een stof heeft plaatsgevonden; dus als de mon.freq. gelijk is aan 0, én de RedenGeenMonitoring ongelijk 
is aan “Geen geschikte analysetechniek”. Bij de laatstgenoemde reden wordt automatisch het OM-toestandsoordeel ‘Niet toetsbaar’ 
gegenereerd. Hiermee worden zogenaamde witte vlekken in de rapportage voorkomen. Dus bij 3 reden wordt het oordeel 'Voldoet', bij 1 
wordt het oordeel 'Niet toetsbaar' gegenereerd. Als er een oordeel wordt gegenereerd, dan hoeft er uiteraard geen beheerdersoordeel te 
worden ingevoerd.  Ik denk dat het stappenplan op dit punt voldoende duidelijk is. Zo niet; laat het weten. PS. Overigens is aan de 
beschrijving van het attribuut 'Monitoringfrequentie' ook een verwijzing naar een paragraaf in het protocol opgenomen.

n.v.t. Menti afgerond

Herleiden van en transparant maken oordelen In versie 3.8 opgelost? Ervanuitgaand dat er wordt bedoeld in WKP 2111-0002 Chat in behandeling
Norm toevoegen; Cl is nu NVT, lab rapporteert nf. Niet alleen bij 
Aquon, ook bij Aqualysis is de rapportage van bijvoorbeeld chloride 
actueel. Chloride is altijd opgelost, dus altijd NF

In Topdesk registreren 2111-0003 Chat in behandeling

Behoefte aan een introductie cursus Aquo-kit Maandag 14 februari 2022. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar servicedesk@ihw.nl n.v.t. Chat afgerond
Ik vond de biologische kwaliteitselementen wel erg 
ondervertegenwoordigd in deze quiz Klopt! Bij een evt. volgende quiz mee  nadruk op  biologie. Het staat als suggestie bij het volgende GO Aquo-kit  in 2022 n.v.t. Chat afgerond

Niet alle output Aquo-kit IM-Metingen Klopt, bij niet alles mogelijk.  Dit onderwerp staat als suggestie bij het volgende GO Aquo-kit  in 2022 n.v.t. live afgerond

Mist overzicht Aquo-kit, KRWproces?  Voorstel om dit op 1 a4 te zetten Noteren als  wens " visualiseren processen IHW" en als onderwerp op de agenda Introductie cursus Aquo-kit  maken 2111-0004 live in behandeling

Weging monitoringlocaties in projectieregels kunnen verwerken Eerst nut en noodzaak uitzoeken, overleg John Hin/RAM? Dan wens in Topdesk Terug laten komen in GO 2022 Paul (RAM) live RAM 9  dec 2021

LEW: waarvoor gebruikt? Tijdens volgend gebruikersoverleg 2022 hierover wat  laten zien of iemand uitnodigen die hier meer over kan vertellen? Nienke live in behandeling

opsturen brievenbus appeltaart(winnaar Mauric) ivm Quiz is opgestuurd en ontvangen Nienke Quiz afgerond


