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1 Registreren en aanmelden
Om gebruik te kunnen maken van e-Catalogue, zal je je eerst moeten registreren op het e-Procurement platform.
Nadat je geregistreerd bent zal je je kunnen aanmelden op het e-Procurement platform en toegang hebben tot de applicaties.
Voor details over de registratie en het aanmelden, zie de handleiding die je kunt vinden via volgende link:
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-gebruikersbeheer-openbare-aankopers-pdf
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2 Een aanvraag indienen in het kort

1) Zoek de artikelen via de zoekmotor (optie “Artikelen zoeken” in het
Hoofdmenu), of rechtstreeks in de catalogi (optie “Catalogi” in het
Hoofdmenu)
2) Voeg gewenste artikelen toe aan je winkelmandje
3) Open je winkelmandje via de optie “Winkelmandje” in het Hoofdmenu
Afbeelding 1: Artikelen zoeken

4) Vink de artikelen aan die je wilt ter goedkeuring indienen
5) Klik op de knop Ter goedkeuring indienen
 Ga naar het tabblad “ Aanvragen ” om je aanvragen te bekijken
 Je kunt de status van je aanvraag hier opvolgen
 Je wordt per mail gewaarschuwd wanneer artikelen worden goedgekeurd

Afbeelding 2: Winkelmandje
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3 Artikelen zoeken
3.1 Artikelen zoeken via de zoekmotor
3.1.1 Artikelen zoeken

•

Kies in het hoofdmenu de optie Artikelen zoeken

•

Geef één of meerdere zoekcriteria (meerdere zoekcriteria combineren
resulteert in een kleiner aantal zoekresultaten).
“Zoeken naar”: geef hier een zoekterm in.
“Zoeken in”: geef hier aan of je enkel in de details van de artikelen wilt zoeken,
in de details van de artikelen en van hun accessoires, of enkel in de details van
de accessoires.
“Leverancier”: Klik op het icoontje
om een lijst van in e-Catalogue
geregistreerde leveranciers te openen. Selecteer één of meerdere leveranciers.
“Producent”: geef hier de naam van een producent.
“Categorie”: selecteer een bepaalde categorie om enkel de artikelen van die
categorie te zien.
“Inclusief artikelen van shopping list”: selecteer “Nee” als je enkel artikelen uit
de basislijsten van de contracten wilt zien.
“CPV”: Klik op het icoontje
Selecteer een CPV code.

om de zoekmotor voor CPV-codes te openen.

Afbeelding 3: Zoekmotor
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“Contracten”: Klik op het icoontje
om een lijst van contracten te openen. Deze
lijst toont de contracten die artikelen bevatten die voldoen aan de hoger
ingegeven criteria. Selecteer één of meerdere contracten.
“Catalogi”: Klik op het icoontje
om een lijst van catalogi te openen. Deze lijst
toont de catalogi die artikelen bevatten die voldoen aan de hoger ingegeven
criteria. Selecteer één of meerdere catalogi.
“Productgroepen”: Enkel actief indien één of meerder contracten geselecteerd zijn
bij het zoekcriterium “Catalogi”.
Klik op het icoontje
om een lijst van productgroepen te openen. Deze lijst
toont de productgroepen die artikelen bevatten die voldoen aan de hoger
ingegeven criteria. Selecteer één of meerdere productgroepen.
•

Klik op Zoeken om de opzoeking te starten

Afbeelding 4: Zoekmotor
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3.1.2 Het zoekresultaat verfijnen
•

Klik op “In resultaat zoeken”

•

Geef een zoekterm in

•

Klik op Zoeken
 Het systeem zal nu niet in alle artikelen gaan zoeken, maar enkel in het
zoekresultaat van de vorige zoekopdracht

Afbeelding 5: Zoekcriteria

3.1.3 Gegevens van het zoekresultaat
•

Houdt de cursor boven de afbeelding om een grotere afbeelding te tonen

•

Klik op het artikelnummer om de details van een artikel te bekijken

•

Volgende icoontjes geven meer informatie over het artikel
: het artikel bevat opties (bv. kleuren, materialen,…)
: dit is een ‘shopping list’-artikel en het behoort dus niet tot de
basislijst van het contract.
: dit artikel staat in promotie

Afbeelding 6: Zoekresultaat
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•

De prijzen die in deze tabel getoond worden zijn inclusief bijdragen (Recupel,
Reprobel, Auvibel, Bebat).
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3.1.4 Artikelen vergelijken

Afbeelding 7: Vergelijken

•

Vink twee tot vier artikelen aan in het zoekresultaat

•

Klik op Vergelijken
 Een nieuw venster opent met de gegevens van de geselecteerde artikelen
naast elkaar
 Verschillen worden gemarkeerd in het geel

•

Sluit het venster om terug te keren naar het zoekresultaat

Afbeelding 8: Vergelijking
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3.2 Artikelen zoeken via de lijst van catalogi
•

Kies in het hoofdmenu de optie Catalogi.

•

Gebruik eventueel de filters

•
Afbeelding 9: Lijst van catalogi
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o

“Categorie” om enkel de catalogi van een bepaalde categorie te zien.

o

“Contractnummer / Naam catalogus”: typ een zoekterm om te zoeken in
contractnummers en catalogusnamen

o

“Eigenaar”: om enkel de catalogi van een bepaalde eigenaar te zien

o

“Leverancier”: om enkel de catalogi van een bepaalde leverancier te zien

Klik op de naam van de gewenste catalogus om hem te openen.
 e-Catalogue opent automatisch de gepubliceerde versie.
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3.2.1 Inhoud van een “gestructureerde” catalogus
•

Gebruik eventueel de filters:
o

“Zoeken naar”: geef hier een zoekterm in. Er wordt gezocht naar artikelen
waar dit sleutelwoord voorkomt in het artikelnummer, de artikelnaam, de
beschrijving, de sleutelwoorden en de technische informatie.

o

“Zoeken in”: geef hier aan of je in de details van de artikelen, van de
artikelen en hun accessoires, of enkel van de accessoires wilt zoeken.

o

“Productgroepen”: klik op het icoontje
te openen

om een lijst van productgroepen

Vergelijk artikelen:
•

Selecteer de artikelen die je wilt vergelijken

•

Klik op de knop Vergelijken

Informatie
•

Houdt de cursor boven de afbeelding om een grotere afbeelding te tonen

•

Klik op het artikelnummer om de details van een artikel te bekijken

•

Volgende icoontjes geven meer informatie over het artikel
: het artikel bevat opties (bv. kleuren, materialen,…)

Afbeelding 10: Artikelen

: dit is een ‘shopping list’-artikel en het behoort dus niet tot de
basislijst van het contract.
: dit artikel staat in promotie
•
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De prijzen die hier getoond worden zijn prijzen inclusief bijdragen (Recupel,
Reprobel, Auvibel, Bebat)
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3.2.2 Inhoud van een “niet gestructureerde” catalogus
Niet gestructureerde catalogi zijn catalogi die opgeladen worden onder de vorm van gewone bestanden, zoals PDF, Word, Excel,…
Dat heeft tot gevolg dat de gegevens van de artikelen van die catalogi niet op automatische manier kunnen geëxploiteerd worden door de applicatie. Zo is
het bijvoorbeeld niet mogelijk om artikelen van niet-gestructureerde catalogi te vinden via de zoekmotor.

•

Klik op de ID van een bestand om het te openen en de inhoud te bekijken.

Afbeelding 11: Bestanden van niet-gestructureerde catalogus
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3.3 Artikelgegevens
•

Klik op het artikelnummer van een artikel om de gegevens te bekijken.

•

De prijzen bovenaan de pagina zijn de eenheidsprijs, inclusief bijdragen en
inclusief meer- of minprijzen voor gekozen opties, met en zonder BTW

•

Deze prijzen worden geüpdatet wanneer de keuze van opties wordt gewijzigd.

Artikelgegevens
•

Sectie “Basisinformatie”

•

Sectie “Prijs”: prijs zonder BTW of bijdragen, zonder opties

•

Sectie “Bijdragen”: informatie over toepasselijke bijdragen, eenheidsprijs
inclusief bijdragen, exclusief BTW, zonder opties

•

Sectie “BTW”: BTW-voet en prijs inclusief bijdragen en BTW, zonder opties

•

Sectie “Opties”: beschikbare opties. Voor elke optie moet een keuze gemaakt
worden.

Accessoires
•

Informatie over accessoires: artikelen die geassocieerd zijn met het huidige
artikel. Accessoires kunnen samen met een artikel besteld worden.

Pakketten
•

Informatie over pakketten: een pakket is een samenvoeging van verschillende
artikelen, die samen verkocht worden. Pakketten kunnen ook als aparte
artikelen in de catalogus gevonden worden.

Afbeelding 12: Artikelgegevens
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3.4 Aanvullende informatie in het dossier
Het kan voorkomen dat de aanbestedende overheid aanvullende informatie heeft
opgeladen over een catalogus of over de artikelen van een catalogus. Deze
Afbeelding 13: Klik op de catalogusnaam

documenten bevinden zich op het tabblad Aanvullende informatie van een
dossier
Het dossier raadplegen kan op verschillende manieren:

Vanuit het hoofdmenu
Afbeelding 14: link “Terug naar catalogus”

Afbeelding 15: link “Naar dossier”

•

Kies de optie Dossiers in het hoofdmenu

•

Gebruik eventueel de filters “Categorie”, “Eigenaar”, “Leverancier” of gebruik
een zoekterm om de lijst van dossiers te filteren

•

Klik op de naam van een dossier om het te openen

•

Klik op het tabblad Aanvullende informatie

Vanuit artikeldetails
•

Klik op de naam van de catalogus

•

Op de pagina “Artikelen”, klik op de link “Terug naar catalogus” rechtsboven

•

Op de pagina “Catalogusversies”, klik op de link “Naar dossier” rechtsboven

•

Klik op het tabblad Aanvullende informatie

Afbeelding 16: aanvullende informatie
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4 Artikelen toevoegen aan het winkelmandje
4.1 Toevoegen aan winkelmandje
4.1.1 Gestructureerde catalogus
•

Klik op het artikelnummer om de gegevens van een artikel te bekijken

•

Maak een keuze voor de verschillende opties

•

Klik op de knop In winkelmandje
of

•

Klik in de lijst met artikelen op de knop In winkelmandje

•

In beide gevallen wordt nu een nieuw venster geopend dat je toelaat het artikel
te configureren

•

Reeds gekozen opties (zie boven) staan al correct ingevuld

•

Geef het gewenste aantal voor het artikel

•

Maak een keuze voor de verschillende opties, indien nodig.

Afbeelding 17: Artikelen

Indien het artikel accessoires heeft:
•

Vink de accessoires aan die je wilt bestellen samen met het artikel

•

Geef voor elk geselecteerd accessoire het gewenste aantal
 Voorbeeld: als je 10 kasten wilt bestellen met elk 5 legborden, geef dan “10”
in voor het aantal van het artikel, en “5” voor het aantal van het accessoire
“legborden”. e-Catalogue berekent dan zelf hoeveel legborden er in totaal
nodig zijn.

Afbeelding 18: Artikel configureren
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•

Maak voor elk gekozen accessoire een keuze voor de beschikbare opties.
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•

Klik op In winkelmandje
 Het artikel wordt toegevoegd aan je winkelmandje en je keert terug naar de
lijst met artikelen.
 Indien het artikel een eenheidsprijs heeft die afhangt van het bestelde
aantal, wordt automatisch ook de prijs herrekend, indien nodig.

•
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Prijselementen in deze pop-up:
o

Totaalprijs: totaalprijs voor het aantal artikelen, inclusief bijdragen en
gekozen opties voor basisartikel en geselecteerde accessoires

o

Basisartikel: totaalprijs voor het aantal artikelen, inclusief bijdragen en
gekozen opties

o

Accessoire: totaalprijs voor het aantal accessoires (= aantal per basisartikel *
aantal van basisartikel), inclusief bijdragen en gekozen opties
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4.1.2 Niet-gestructureerde catalogus

•

Klik op Artikel toevoegen aan winkelmandje om een artikel toe te voegen
aan je winkelmandje

•

Vul de gegevens van het artikel in
 gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht

Afbeelding 19: niet-gestructureerde catalogus

 de prijs is exclusief Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat en BTW
 indien Recupel, Reprobel, Auvibel of Bebat van toepassing zijn, vermeld je ze
apart

•

Klik op Opslaan
 Het artikel wordt toegevoegd aan je winkelmandje

•

Herhaal de voorgaande stappen voor elk artikel dat je wilt toevoegen aan je
winkelmandje

Afbeelding 20: Niet gestructureerd artikel toevoegen aan winkelmandje
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4.2 Het winkelmandje
•

Kies in het hoofdmenu de optie Winkelmandjes

•

Hier kan je de inhoud van je persoonlijke winkelmandje zien
 Een winkelmandje kan artikelen bevatten van verschillende catalogi

•

Klik op het artikelnummer om de gegevens van een artikel te bekijken

Om een artikel te verwijderen
•

Vink het artikel aan

•

Klik op de knop Verwijderen

Om het aantal van een artikel aan te passen
•

Klik op het aantal
 Er wordt een nieuw venster geopend

Afbeelding 21: Winkelmandje

•

Geef het nieuwe aantal op

•

Klik op Opslaan
 De aantallen van de gekozen accessoires worden automatisch mee
aangepast.

Afbeelding 22: Aantal wijzigen

•
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Houdt de cursor boven de prijs om in een tooltip de samenstelling van de prijs te
bekijken
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5 Een aanvraag aanmaken
5.1 Een aanvraag indienen
•

Kies in het hoofdmenu de optie Winkelmandjes

•

Op het tabblad Mijn Winkelmandje zie je de inhoud van je winkelmandje

•

Selecteer de artikelen waarvoor je een aanvraag wilt indienen

•

Klik op Ter goedkeuring indienen

•

Geef eventueel een commentaar bij de aanvraag (optioneel)
 Dit commentaar zal zichtbaar zijn voor de Aankoper

•

Geef eventueel het leveringsadres op (optioneel)
 Dit adres wordt doorgegeven aan de Aankoper, die het automatisch kan
laten opnemen in een bestelling

Afbeelding 23: Winkelmandje

 Je kunt dit adres ook importeren uit het adresboek van je organisatie:
o
o
o
•

klik op ”Adres importeren uit adresboek”
Selecteer het adres
Klik op Selecteren

Klik op Opslaan
 De geselecteerde artikelen verdwijnen uit jouw winkelmandje en worden
verplaatst naar één of meerdere nieuwe aanvragen.
 In tegenstelling tot een winkelmandje, bevat een aanvraag artikelen uit
slechts één catalogus

Afbeelding 24: Commentaar en leveringsadres toevoegen
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 Deze aanvragen staan meteen ter beschikking van de ‘Aankoper’ of
‘Hoofdaankoper’ in jouw organisatie. Zij krijgen een verwittiging per e-mail.

20

5.2 Een aanvraag opvolgen

Afbeelding 25: Lijst aanvragen
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•

Kies in het hoofdmenu de optie “Winkelmandjes”

•

Open het tabblad Aanvragen : hier ziet u de lijst van aanvragen die je
gecreëerd hebt.

•

Het statussymbool geeft de toestand van een aanvraag weer:

•

o

: de aanvraag is ingediend, maar nog niet behandeld

o

: de aanvraag wordt verwerkt

o

: de aanvraag is volledig verwerkt

Klik op de ID van een aanvraag om deze te openen
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•

Het statussymbool geeft de toestand van een artikel weer:
o
o
o
o
o
o
o

: het artikel is ingediend, maar nog niet behandeld
: het artikel is gemarkeerd voor verwerping, maar nog niet definitief
verworpen
: het artikel werd verworpen
: het artikel is gemarkeerd voor goedkeuring, maar nog niet definitief
goedgekeurd
: het artikel werd goedgekeurd
: de aankoper heeft een commentaar voorzien bij dit artikel. Klik op dit
icoontje om het commentaar te tonen.
: er is geen commentaar voor dit artikel

Afbeelding 26: Aanvraag
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6 Dossiers
6.1 Inhoud van een dossier
Een dossier bevat volgende informatie:
algemene informatie zoals contractnummer, naam ven het dossier, start- en einddatum,…
aanvullende informatie omtrent het contract die de dossierbeheerder wil delen met de gebruikers
de dienstverlener
de catalogi

•

Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers”

•

Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers

•

Klik op het contractnummer om het gewenste dossier te openen.

Afbeelding 27: Hoofdmenu
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6.2 Beheersgegevens
Selecteer op de pagina “Dossier” het tabblad Beheersgegevens

Afbeelding 28: tabblad “Beheersgegevens”
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•

“Contractnummer”: het contract waaraan dit dossier in e-Catalogue verbonden
is

•

“Verplichte talen”: de talen waarin de catalogi beschikbaar moeten zijn.

•

“Dossiernaam”: de naam van het dossier.

•

“Startdatum”: op deze datum worden het dossier en de eraan verbonden
catalogi zichtbaar voor alle gebruikers.

•

“Einddatum”: vanaf deze datum zijn het dossier en de eraan verbonden catalogi
niet langer zichtbaar.

•

“Categorie”: de categorie waartoe de artikelen behoren die in dit contract
aangeboden worden.

•

“Contactpersoon”: de contactpersoon voor dit dossier.

•

“Leidend ambtenaar”: de leidend ambtenaar voor dit dossier.

•

“Verhuur mogelijk”: deze optie is van toepassing op dossiers waarbij verhuur of
leasing van materiaal mogelijk is (bv. kopieerapparaten).

•

“Toegankelijk voor anonieme gebruikers”: deze optie geeft aan of het dossier
toegankelijk is voor anonieme, dit wil zeggen niet geregistreerde, gebruikers.

•

“Niet-gestructureerde catalogi toegelaten”: deze optie geeft aan of de
dienstverlener een niet gestructureerde catalogus kan opladen, d.w.z. catalogi
onder de vorm van PDF-, Word-, Excel-,… bestanden
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6.3 Aanvullende informatie

Op dit tabblad kan de dossierbeheerder aanvullende informatie ingeven waarvan hij
denkt dat die nuttig zou kunnen zijn voor aankopers die gebruik willen maken van
het contract. Dit kan onder de vorm van tekst en/of bestanden.
•

Open het tabblad Aanvullende informatie

•

Klik op een titel om de desbetreffende sectie te openen

•

Klik op de link naast “Documentnaam” om een document te downloaden

Afbeelding 29: aanvullende informatie

6.4 Leveranciers
Op dit tabblad kan je zien welke ondernemingen verbonden zijn met het dossier.
•

Open het tabblad Leveranciers

•

Klik op de naam van een onderneming om deze sectie open te klappen.

•

Klik naast de naam van de onderneming op
onderneming te bekijken.

om de details van de

Afbeelding 30: Leveranciers
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6.5 Catalogi

Afbeelding 31: Catalogi

Op dit tabblad vindt je de catalogi die opgeladen werden in het dossier
•

Open het tabblad Catalogi

•

Klik op de naam van een catalogus om de inhoud te bekijken.

•

Klik op een artikelnummer om de gedetailleerde gegevens van een artikel te
bekijken.

Afbeelding 32: Artikelen

HANDLEIDING E-CATALOGUE

26

7 Nog vragen?

Federale Dienst e-Procurement
DG Federale Accountant en Procurement

FOD Beleid en Ondersteuning
e.proc@publicprocurement.be
WTCIII, Simon Bolivarlaan 30,
1000 Brussel
02/740 80 00
Bezoek ons op
http://www.publicprocurement.be
Website e-Catalogue:
https://ecat.publicprocurement.be/
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