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CMC of Cloud Management Center is het vernieuwde platform van RACK66, vroeger beter gekend 
als het DMC. Het DMC heeft zijn tijd gehad en was dringend aan vernieuwing en uitbreiding. 
Redenen genoeg dus om een nieuw platform te ontwikkelen.

In onderstaand document zullen wij u een snelle blik gunnen in de mogelijkheden die nu reeds 
worden aangeboden in CMC. U zal zeker een aantal schermen herkennen, doch er zijn heel wat 
extra features ingebouwd die moeten toelaten de gebruiker beter te begeleiden in de 
werkzaamheden die dienen verricht te worden.

Login in CMC platform.

Bovenstaande screenshot is het basisscherm voor het inloggen van een gebruiker in de CMC. 
Dezelfde authenticatie als voorheen wordt hier gebruikt zodat er voor u, als gebruiker, geen 
verschil is in procedure van aanloggen.
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Na het inloggen krijgt u volgend scherm te zien:

In dit scherm zullen we informatie verstrekken rond de modaliteiten van het gebruik van de CMC 
alsook eventueel geplande werkzaamheden in het datacenter. 

Navigatie – menu-selecties

De navigatie werd bovenaan geplaatst om de maximale breedte van het scherm te kunnen 
benutten. Weliswaar is geopteerd voor een geframed scherm van 1000 pixels. De menu-selecties 
zijn nog niet definitief en zullen ook variëren naargelang het profiel van de ingelogde gebruiker.

Zoals je kan zien wordt gewerkt met dropdown menu's, volledig op css gebaseerd, waarbij we 
kiezen voor gegroepeerde functies. Onder Dashboard vinden we de basis-data terug waaraan alle 
andere elementen zijn gekoppeld. 
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Dashboard.

Heeft u op Dashboard geklikt dan krijgt u onderstaand scherm te zien. Het is een weergave van de 
basisgegevens van uw bedrijf binnen de CMC. Ook krijgt u onderaan een overzicht van de diensten 
die u in gebruik heeft. U kan de lijst van die diensten eveneens oproepen door op de “link” te 
klikken. Een pop-up scherm toont u dan de desbetreffende gegevens.
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Algemene veranderingen, praktische elementen.

Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd op de 
bestaande lay-out. Zo hebben we bv gekozen voor een licht verkleurde achtergrond bij het 
bewegen van de cursor over een lijst van gegevens (Klanten, Domeinen, etc). 

Bij het klikken op de desbetreffende lijn krijgt men onmiddellijk de detailinformatie van het 
desbetreffend element.

Bedrijfsgegevens.

Een nieuw element in de beheersfunctie is het toevoegen van contactpersonen aan zowel 
bedrijven (Companies) als aan klanten (clients).

Klantengegevens.
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Detail klantengegevens.

Contact gegevens.

Een element dat niet aanwezig was in de DMC is nu gekoppeld aan oftewel Bedrijven (Companies) 
oftewel aan Klanten (clients). 
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Gebruikersgegevens.

Navigatie – menu Domein namen

Domein namen .be

Bij de domeinen overzichten hebben we een extra functie voorzien. Allereerst ziet in rode 
achtergrondkleur de vervallen domein namen van deze maand. Handig om na te gaan of er iets 
dient ondernomen te worden in kader ven vernieuwing of desgevallend een schrapping.
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Klik je op Expire this dan krijg je enkel de domein namen te zien die huidige maand vervallen. Met 
next krijg je enkel die domein namen die volgende maand vervallen.

Navigatie – menu Services.

Onder Services hebben we de basis diensten ondergebracht. Beheer van DNS (Domains), 
Mailservices (Mailboxen, mailaliases,...), Webservers, mySQL databases en FTP accounts. 

Het is onze betrachting deze Services nog beter te documenteren. Daarom kan je op Services zelf 
klikken en krijg je verklarende informatie omtrent deze diensten. 
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Domains – DNS.

Mailservices.

Onder mailservices zitten alle mail diensten vervat. 

MySQL databases.
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Speciale functies.

Er werd ook aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid van het platform. Door integratie van 
jQuery en ajax methodologie kunnen wij nu ook enkele snufjes tentoon spreiden. 

Pop-up scherm met detailinfo.

Bovenstaande screenshot laat een nieuwe functionaliteit zien die werd ingebouwd in de CMC. Bij 
bepaalde links (zoals hierboven details bij Company) krijgt men een pop-up scherm met de 
detailinformatie van het aangeklikte item.
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Door gebruik te maken van Ajax wordt nu ook controle uitgevoerd op het al dan niet bestaan van 

een bepaald item tijdens de aanmaak ervan. In bovenstaand voorbeeld is de user reeds bestaande 
en wordt gevraagd een niet bestaande in te geven. De button save is in deze situatie dan ook 
uitgeschakeld.

Controle op velden in invulformulieren.

Er werd ook extra aandacht besteed aan vereiste velden en de controle erop. Onderstaande geeft 
een voorbeeld van de controle op bepaalde velden in een invulformulier.
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Support tickets.

Een extra functionaliteit die we willen aanbieden is de invoering van support tickets voor klanten. 
Deze functie zal worden aangeboden in zowel de RACK66 website (voor niet ingelogde gebruikers) 
als in de CMC. 

Onderstaande screenshot geeft het invulformulier weer dat aan Client Admins wordt aangeboden. 
We werken nog aan een aantal extra functies die moeten toelaten de opvolging ervan zo efficiënt 
mogelijk te maken. Door bv automatische integratie van SMS services die u een sms-bericht sturen 
als het ticket wordt behandeld. Zodoende hoeft u niet permanent via de site op te volgen. 
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