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Inleiding 
Soms is het wenselijk om de werking van de software te controleren. Op deze manier kunt u achter 

vaststellen of een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dat kan middels een logboek en/of 

een e-mail bericht. 

 

Voorbereiding 
Om gebruik te maken van deze functie, dient u in de software vast te leggen of u gebruik wenst te 

maken van het logboek. En wanneer u gebruik wenst te maken van de e-mail melding bij welke 

gebeurtenissen u deze melding wenst te ontvangen. Deze instellingen kunt u realiseren door het 

uitvoeren van de volgende procedure: 

1. Ga in Compad Store Automation naar Extra | Opties 

2. Klik op de rubriek Bestandslocatie 

3. Klik op de opdrachtknop Logboek 
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4. Wanneer u gebruik wenst te maken van het logboek dan kunt u dat aangeven middels het 

aanvink optie Logboek bijhouden 

5. Wilt u een e-mail bericht ontvangen bij een bepaalde gebeurtenis, dan dient u de optie E-

mail bericht sturen bij in te schakelen 

6. Vervolgens kunt u in de lijst aangeven bij welke gebeurtenissen u een e-mail bericht wenst te 

ontvangen. 

7. Geef bij het invoervak Server dient u het adres van de smtp server van uw internet service 

provider op te geven. 

8. In het invoervak Poort kunt u eventueel het poortnummer wijzigen. Standaard is het 

poortnummer van de smtp server doorgaans poort 25. Maar uw internet service provider 

kan eventueel een ander poortnummer gebruiken. 

9. In het invoervak afzender dient u het e-mail adres van de afzender vast te leggen 

10. Het e-mail adres van de ontvanger dient u vast te leggen in het invoervak ontvanger. 

11. Wenst u naast het e-mail adres van de ontvanger ook nog een tweede e-mail adres vast te 

leggen, dan kunt u deze invoeren in het invoervak CC. 

12. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan.  

 

Het logboek inzien 
Wanneer het logboek is ingeschakeld, dan worden de meest belangrijke gebeurtenissen opgeslagen 

in het logboek. Het logboek kan worden geraadpleegd via Extra | Logboek. 

 


