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1. Link naar het Wilo ePaper-Portaal 

Om naar het Wilo ePaper-Portaal te gaan opent u deze link: 
wilo.be/nl/e-portal 
 
2. Functies 

In het ePaper-Portaal kunnen documentatie, installatieschema’s en de prijslijst 
online worden weergegeven en gedownload. Daarnaast kunt u uw eigen 
documenten maken van afzonderlijke pagina's. 

2.1. Homepage ePaper-Portaal 

In het linkergedeelte van de homepage kan u filteren in categorie, type en taal. 

 

Door één van de velden te selecteren, wordt er een overzicht met ePaper-
documenten geopend. 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwilo.be%2Fnl%2Fe-portal&data=04%7C01%7C%7Cd11ae0af97f94cf05f7708d89165afb4%7C39288a38ff19432c80111cd9d0dff445%7C0%7C0%7C637419213335568937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8UVy9hUDJHqnBpr6oUGQVrfE0AuTL3ukgHJWyl%2B1804%3D&reserved=0
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Voorbeeld: typeselectie "Technische informatie". 

 

Alle documenten van het type "Technische informatie " uit alle categorieën 
worden weergegeven. 
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Door op “Terug naar overzicht” of op het huisje vooraan de witte balk te klikken 
is het mogelijk om de gemaakte selectie te annuleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dezelfde werkwijze geldt voor elk veld in categorie, type en taal. Door één van 
de velden te selecteren, wordt er een overzicht met ePaper-documenten 
geopend. 

3. Zoekfunctie 

Bovenaan de pagina staat een zoekfunctie. U kunt zowel naar producten zoeken 
als naar trefwoorden. 

3.1. Voorbeeld: zoeken naar producten 

U zoekt bijvoorbeeld naar een Stratos MAXO pomp. 

 

 
De ePapers voor het betreffende product worden getoond terwijl u ze invoert.   
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Door op een selectie te klikken opent u het bijhorende document. 

 

3.2. Een ePaper sluiten 

Om terug te keren naar het algemene overzicht van alle ePapers kunt u op de 
"x" in de functiebalk klikken. 
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3.3. Zoeken op trefwoord 

U wilt het trefwoord "regenwater" opzoeken. U typt in het zoekveld het gewenste 
trefwoord en klikt op de Enter-toets. Alle ePapers waarin de ingevoerde zoekterm 
voorkomt worden weergegeven. 

 

Door te klikken op een zoekresultaat opent u een nieuw venster waarin u aan de 
linkerzijde kunt zien op welke pagina's van het document de zoekterm voorkomt. 
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Het woord dat u zoekt is in kleur geaccentueerd. U kan de afzonderlijke pagina’s 
selecteren door te klikken op de gewenste pagina aan de linkerzijde. 

 

4. Functies in ePaper 

Wanneer u een document opent, wordt de omslag van het document getoond. 
Bovenaan ziet u een functiebalk met allerlei functies.  

4.1. Navigeren 

In de functiebalk klikt u op de pijl naar rechts om de pagina om te draaien. 
Wanneer u aan de rechterzijde van het document met uw muis beweegt, ziet u 
ook een pijl verschijnen om naar rechts te navigeren. 

 

Het is ook mogelijk om een paginanummer handmatig in te voeren.  
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Gebruik onderstaande pijlen om naar de voor- of achterkant van het document 
te gaan. 

 

4.2. Afdrukken 

Door op de onderstaande pictogram in de functiebalk te klikken, kan u het 
document of enkele pagina’s ervan afdrukken. 

 

4.3. Link genereren 

Door het "linkpictogram" in de functiebalk te selecteren, kan u een link 
genereren naar het document of enkele pagina’s ervan. 

 

4.4. Downloaden  

In de functiebalk kan op onderstaande pictogram worden geklikt om het 
volledige document of enkele pagina’s te downloaden. 
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4.5. Weergave mogelijkheden 

Door op de "+" of “-“ in de functiebalk te klikken, wordt het display vergroot of 
verkleind. 

 

4.6. Lay-out wijzigen 

Door het "bladpictogram" in de functiebalk te selecteren, wordt slechts één of 2 
pagina’s weergegeven. 

 

5. Paperclip 

5.1. Functies 

Met de functie "Paperclip" kunnen enkele of meerdere pagina's worden 
opgeslagen. Van hieruit kunnen dan PDF's worden gemaakt die gedownload 
kunnen worden. 

5.2. Een pagina toevoegen aan de paperclip 

Door op de paperclip te klikken wordt de pagina aan de paperclip toegevoegd. 
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De opgeslagen pagina’s ziet u dan aan de linkerzijde.  
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Afzonderlijke pagina's kunnen worden verwijderd door de "x" te selecteren. Het 
pijltje dient om de pagina naar voor of naar achter in de paperclip te plaatsen. 

Door het veld "Wissen" te selecteren, worden alle geselecteerde pagina's uit de 
paperclip verwijderd. 

 

5.3. PDF downloaden 

Door in de paperclip het veld "Genereren" te selecteren, worden alle 
geselecteerde pagina’s gedownload. 
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Er wordt een nieuw venster geopend waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, 
indien u dit wenst. Dit is echter niet nodig om een PDF te kunnen genereren. 

   

Wanneer u klikt op "Verdergaan", ziet u het volgende scherm waar u de keuze 
heeft om de paperclip te “downloaden” op uw computer of “kopiëren naar 
klembord”. Met de tweede keuze, maakt u een link naar de PDF die u kan 
kopiëren. 

 

Voor verdere vragen over het Wilo ePaper-Portaal, kan u ons contacteren op 
info.be@wilo.com. 

mailto:info.be@wilo.com
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