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GEBRUIKSVOORWAARDEN
Rechten
De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze
informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Gebruik
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze
handleidingen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FOD Personeel en Organisatie, over te nemen, te vermenigvuldigen of op
welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Commerciële doeleinden zijn in het geheel verboden.
Aansprakelijkheid
De samenstellers van de handleidingen voor e-Catalogue zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te
verstrekken. De Federale Dienst e-Procurement wil u met deze handleidingen de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in deze
documenten vervatte informatie bedoeld kunnen worden als een advies.
Bijgevolg geeft De Federale Dienst e-Procurement geen garanties dat de informatie die deze handleidingen bevatten, foutloos is. De FOD
Personeel & Organisatie is niet aansprakelijk voor om het even welke vorm van schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook
betreffende het gebruik van deze handleidingen.
Omwille van de leesbaarheid moeten de termen gebruikt in deze handleiding als genderneutraal beschouwd worden.

Contactgegevens
FOD Beleid en Ondersteuning – DG Federale Accountant en Procurement - dienst e-Procurement – WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
e.proc@publicprocurement.be - +32 2 740 80 00
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DEEL 1: REGISTREREN EN AANMELDEN
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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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DEEL 2: TOEGANG TOT INFORMATIE BEHEREN
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2 Inleiding
2.1 De algemene principes
Het bepalen van de toegang tot een dossier verloopt in verschillende stappen, die in de volgende punten besproken worden.

2.1.1 Stap 1: De eigenaar deelt zijn dossier
: Eigenaar van het dossier
: Deelnemende organisatie met maskerrechten

•

De organisatie die een dossier beheert in e-Catalogue (de “eigenaar”) kan
zijn dossier openstellen voor andere organisaties (“delen”).
Organisaties die toegang gekregen hebben tot een dossier noemen we
“deelnemende organisaties”.

•

De “deelnemende organisaties” met wie de eigenaar zelf zijn dossier
heeft gedeeld
o hebben standaard volledige toegang tot alle informatie van het
dossier.
o krijgen automatisch de rechten om het dossier zelf te delen met hun
eigen suborganisaties (“maskerrechten”).

•

De eigenaar kan op elk moment maskerrechten intrekken of toekennen.

Afbeelding 1: eigenaar deelt een dossier
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2.1.2 Stap 2: de deelnemende organisaties delen het dossier
: Eigenaar van het dossier
: Deelnemende organisatie
: Deelnemende organisatie met maskerrechten
: Het toekennen van maskerrechten

•

Wanneer een deelnemende organisatie maskerrechten heeft, kan zij zelf
het dossier verder delen met haar eigen suborganisaties.

•

De suborganisaties die op deze manier toegang krijgen tot het dossier,
worden zelf deelnemende organisaties en worden toegevoegd aan de lijst
van deelnemende organisaties van een dossier.

•

De suborganisaties waarmee een deelnemende organisatie een dossier
heeft gedeeld
o hebben standaard volledige toegang tot alle informatie van het
dossier.
o krijgen standaard géén rechten om het dossier zelf te delen met hun
eigen suborganisaties (“maskerrechten”).

•

Afbeelding 2: delen met suborganisaties
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De deelnemende organisatie die het dossier gedeeld heeft kan
maskerrechten toekennen of intrekken.

Afbeelding 3: maskerrechten toekennen
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2.1.3 Stap 3: toegangsrechten beheren
: Eigenaar van het dossier
: Deelnemende organisatie
: Deelnemende organisatie met maskerrechten
: Het toekennen van maskerrechten
: Het definiëren van toegangsrechten
: Organisatie waarvoor toegangsrechten werden gedefinieerd

•

De eigenaar en alle deelnemende organisaties die maskerrechten
verkregen hebben, kunnen “toegangsrechten” instellen voor hun eigen
suborganisaties.

•

Toegangsrechten bepalen in hoeverre een organisatie toegang heeft tot
de catalogi van een dossier, tot de artikelen van een catalogus, of tot de
opties van artikelen.
Toegangsrechten laten deelnemende organisaties dus toe om de toegang
tot catalogi, artikelen en opties te beperken voor hun gebruikers, en de
gebruikers van suborganisaties.

Afbeelding 4: definitie van toegangsrechten
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2.1.4 Overzicht van de toegangsrechten
Niveau

Type toegangsrecht

Betekenis

Catalogi

Volledig

•
•

Alle artikelen met het toegangsrecht “bestellen” kunnen besteld worden.
Alle opties met het toegangsrecht “beschikbaar” kunnen gekozen worden.
 Wanneer voor een catalogus “volledige rechten” worden ingesteld, wordt het toegangsrecht voor alle
artikelen van de catalogus automatisch op “Bestellen” gezet.

Bestelaanvraag

•
•
•

Alle artikelen met het toegangsrecht “bestellen” kunnen besteld worden.
Alle opties met het toegangsrecht “beschikbaar” kunnen gekozen worden.
Bestellingen kunnen niet doorgestuurd worden naar de leverancier, maar worden doorgestuurd als
“bestelaanvraag” naar de moederorganisatie.
 Wanneer voor een catalogus “Bestelaanvraag” worden ingesteld, wordt het toegangsrecht voor alle
artikelen van de catalogus automatisch op “Bestellen” gezet.

Lezen

•

Artikelen kunnen wel geraadpleegd worden, maar kunnen niet besteld worden.
 Wanneer voor een catalogus “Lezen” worden ingesteld, wordt het toegangsrecht voor alle artikelen van de
catalogus automatisch op “Bekijken” gezet.

Geen

•

De catalogus is niet beschikbaar.
 Wanneer voor een catalogus “Geen” worden ingesteld, wordt het toegangsrecht voor alle artikelen van de
catalogus automatisch op “Geen” gezet.

Het toegangsrecht van een artikel kan nooit “hoger” zijn dan het toegangsrecht van een catalogus. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat in een “Lezen” catalogus
geen artikelen kunnen voorkomen met het recht “bestellen”.
Artikelen

Opties

Bestellen

•

Het artikel is zichtbaar en kan besteld worden.

Bekijken

•

Het artikel is zichtbaar, maar kan niet besteld worden.

Geen

•

Het artikel is niet beschikbaar.

Beschikbaar

•

De optie kan gekozen worden bij het bestellen van een artikel

Niet beschikbaar

•

De optie kan niet gekozen worden
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2.1.5 Enkele basisregels voor de toegangsrechten
Voor het instellen van toegangsrechten werden een aantal basisregels ingesteld:
•
•
•

Je kan enkel toegangsrechten instellen voor je eigen suborganisaties (tenzij jouw organisatie de eigenaar is van het dossier)
Een organisatie kan nooit hogere toegangsrechten hebben dan een organisatie die hoger in de boomstructuur zit.
De toegangsrechten die je aan je suborganisaties geeft kunnen nooit hoger zijn dan:
o De toegangsrechten die je eigen organisatie heeft, zoals je die zelf hebt ingesteld of zoals je die gekregen hebt van een
organisatie hoger in de boomstructuur
o De toegangsrechten die de suborganisatie gekregen heeft van een organisatie hoger in de boomstructuur dan jouw organisatie

Wanneer je toegangsrechten instelt, worden deze regels automatisch toegepast.
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3 Toegang tot een dossier beheren
3.1 Dossier delen met suborganisaties
•

Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers”

•

Klik op het contractnummer van het dossier dat je wilt delen

•

Open de tab Organisaties

•

Klik op de titel “Deelnemende organisaties” om de lijst te openen

•

Klik op “Organisatie toevoegen”
 De pop-up “Organisaties” wordt geopend

Afbeelding 5: Lijst van deelnemende organisaties

 Indien er reeds organisaties geassocieerd zijn met het dossier, zullen deze in
de rechterkolom van de pop-up getoond worden.

•

Zoek de gewenste organisaties in de boomstructuur.
Of
Geef een sleutelwoord in het tekstveld, en klik op
 Indien er méér dan één resultaat is, gebruik dan de pijltjes onder het
tekstveld om te navigeren door de resultaten.

Afbeelding 6: Zoek en selecteer suborganisaties

 Hoewel de boomstructuur alle organisaties toont, zal je toch enkel je eigen
suborganisaties kunnen toevoegen.

•
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Klik in de boomstructuur op een gewenste organisatie, en voeg ze toe aan
de selectie in de rechterkolom door op één van de volgende knoppen te
klikken:
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Afbeelding 7: Toegangsrechten voor catalogi bepalen

o

: voeg enkel de geselecteerde organisatie toe

o

: voeg de geselecteerde organisatie en zijn directe
suborganisaties (1 niveau dieper) toe.

o

: voeg de geselecteerde organisatie en al zijn
suborganisaties toe, ongeacht het aantal niveaus.

•

Klik op Selecteren om de organisaties die nu in de rechterkolom staan
toe te voegen aan het dossier.

•

Selecteer voor elke catalogus de rechten die je aan de gekozen
organisaties wilt toekennen

•

Klik op Opslaan
 De organisaties worden toegevoegd aan de lijst
 Zij hebben geen maskerrechten
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3.2 Maskerrechten beheren
•

Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers”

•

Klik op het contractnummer van het dossier dat je wilt delen

•

Open de tab Organisaties

•

Klik op de titel “Deelnemende organisaties” om de lijst te openen

•

Selecteer de organisatie(s) waarvoor je de maskerrechten wilt beheren
 Je kan alleen je eigen organisatie en suborganisaties van je eigen organisatie
selecteren

•

Klik op Maskerrecht toekennen om toe te kennen
 Het icoontje

verschijnt in de kolom Maskerrecht

 Deze organisaties kunnen vanaf nu het dossier delen met hun
suborganisaties en toegangsrechten definiëren

Afbeelding 8: Lijst van deelnemende organisaties

•

Klik op Maskerrecht intrekken om de maskerrechten in te trekken
 Het icoontje

verdwijnt uit de kolom Maskerrecht

 Deze organisaties kunnen vanaf nu het dossier niet langer delen
o

Organisaties waarmee reeds gedeeld werd blijven in de lijst staan

 Deze organisaties kunnen vanaf nu niet langer toegangsrechten definiëren
o
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Reeds gedefinieerde toegangsrechten blijven actief

14

3.3 Toegangsrechten instellen
3.3.1 Toegangsrechten voor catalogi instellen
•

Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers”

•

Klik op het contractnummer van het dossier waarvoor je toegangsrechten
wilt bepalen

•

Open de tab Catalogi

•

Klik naast een catalogus op het icoontje

•

Stel eerst de rechten in van je actieve organisatie (eerste in de lijst)

•

Selecteer nu voor elke organisatie in de lijst de gepaste rechten
of
Gebruik de optie “Toepassen op alle organisaties” om een bepaald
toegangsrecht toe te passen op alle suborganisaties

Afbeelding 9: Lijst van catalogi

 Nadien kan je de rechten van individuele organisaties nog wijzigen
 Als geen enkele van de toegangsrechten geselecteerd is, heeft de organisatie
geen toegang tot de catalogus
 Als een toegangsrecht geselecteerd wordt, wordt de organisatie toegevoegd
aan de lijst van deelnemende organisaties, zonder maskerrechten.

Afbeelding 10: Toegangsrechten voor catalogus
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Het recht « bestelaanvraag » kan enkel toegekend worden aan de directe kinderen
van je organisatie. De onderliggende organisaties krijgen dan het recht “Lezen”.

•

Klik op Opslaan oom de keuzes te bevestigen

•

Klik op Sluiten om het venster te sluiten
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3.3.2 Toegangsrechten voor artikelen instellen

Je kan enkel toegangsrechten voor artikelen instellen voor organisaties waarvoor
eerst een catalogusmasker werd ingesteld.

•

Kies in het hoofdmenu de optie “Catalogi”

•

Klik op de naam van de catalogus waarvoor je toegangsrechten voor
artikelen wilt bepalen

•

Klik op de versie waarvan je de artikelen wilt bekijken

•

Open het tabblad Toegangsrechten

Artikelen opzoeken
•

Gebruik het zoekveld “Zoeken naar” om individuele artikelen op te
zoeken op basis van zoektermen

•

Gebruik de optie “in resultaat zoeken” om door middel van zoektermen
het resultaat, bekomen met “Zoeken naar”, te verfijnen

Afbeelding 11: Toegangsrechten voor artikelen

Artikelen filteren
•
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Gebruik de filter “Bekijk artikelen” om nieuwe artikelen, gewijzigde
artikelen of ongewijzigde artikelen te filteren uit de lijst
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Toegangsrechten bepalen voor individuele artikelen
•

Klik naast het gewenste artikel op het icoontje

•

Selecteer nu voor elke organisatie in de lijst de gepaste rechten
of
Gebruik de optie “Toepassen op alle organisaties” om een bepaald
toegangsrecht toe te passen op alle suborganisaties
 Nadien kan je de rechten van individuele organisaties nog wijzigen

•

Klik op Opslaan om de keuzes op te slaan

•

Klik op Sluiten om het venster te sluiten

Toegangsrechten bepalen voor een selectie van artikelen
Afbeelding 12: Toegangsrechten voor artikelen

•

Vink de gewenste artikelen aan

•

Klik bovenaan de lijst van artikelen op het icoontje

•

Ga verder te werk zoals hierboven beschreven.

Toegangsrechten bepalen voor alle artikelen
•
Afbeelding 13: Toegangsrechten voor artikelen
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Klik op een van de knoppen “Bestellen”

, “Bekijken”

of “Geen”

om het overeenkomstige toegangsrecht in te stellen voor alle
artikelen.
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3.3.3 Toegangsrechten voor opties instellen
•

Kies in het hoofdmenu de optie “Catalogi”

•

Klik op de naam van de catalogus waarvoor je toegangsrechten voor
opties wilt bepalen

•

Klik op de versie waarvan je de artikelen wilt bekijken

•

Open het tabblad Toegangsrechten

•

Klik op het Artikelnummer van het artikel waarvoor je toegangsrechten
voor opties wilt bepalen

Afbeelding 14: Opties

 Artikelen met opties worden gemarkeerd met het symbool
 De opties bevinden zich in de laatste sectie van de artikelgegevens, onderaan
de pagina.

•

Klik onder de keuzelijst van de optie waarvoor je de rechten wilt bepalen
op het icoontje

Afbeelding 15: Beschikbaarheid van opties
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•

Selecteer voor elke organisatie in de lijst de gepaste opties.

•

Vink de optie “Toepassen op alle artikelen met deze opties” aan om de
hier gemaakte keuzes toe te passen op alle artikelen waarvoor deze
optielijst beschikbaar is.

•

Klik op Opslaan om de keuzes op te slaan

•

Klik op Sluiten om het venster te sluiten
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DEEL 3: NOG VRAGEN ?
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4 Hoe ons contacteren?
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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