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1 De rol van Superuser op het e-Procurement platform
De Superuser is het aanspreekpunt tussen zijn organisatie en de dienst e-Procurement
De Superuser wordt door de dienst e-Procurement via verschillende kanalen geïnformeerd. Deze informatie dient de Superuser onder zijn gebruikers te
verspreiden.
Verder is de Superuser verantwoordelijk voor het beheer van de gebruikers en suborganisaties van zijn organisatie(s) op het e-Procurementplatform. Dit wil
zeggen:
•
•
•
•
•

het actualiseren van de gegevens van zijn (sub)organisatie(s)
het actualiseren van de gebruikers van zijn (sub)organisatie(s)
het aanvaarden of weigeren van nieuwe gebruikers
het toekennen of wijzigen van gebruikersrollen
het aanvaarden of weigeren van registratie van nieuwe suborganisaties
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2 Wat je moet weten voor je start op het e-Procurement platform
2.1 Het e-Procurement Gebruikersbeheer
Het e-Procurement Gebruikersbeheer centraliseert de registratie en de aanmelding voor de e-Procurement applicaties.
Via een éénmalige registratie kan je voor één of meerdere organisaties toegang krijgen tot alle applicaties.
Voor het gebruik van de applicaties volstaat het om je één keer aan te melden via het Gebruikersbeheer. Daarna kan je vrij navigeren tussen de
verschillende applicaties waarvoor je de nodige rechten hebt verkregen binnen je organisatie(s).
Het gebruikersbeheer kan je bereiken via de link https://my.publicprocurement.be

Voor de registratieprocedure maakt de applicatie gebruik van de Federal Authentication Service (verder “de FAS” genoemd) en het Beheer van
Toegangsbeheerders (verder “het BTB” genoemd). Deze diensten worden door externe partners beheerd.
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2.2 De Federal Authentication Service (FAS)
De Federal Authentication Service (FAS) identificeert en authentiseert gebruikers zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online
overheidstoepassingen. Daarbij wordt maximaal ingezet op de elektronische identiteitskaart (verder “eID” genoemd). De FAS wordt aangeboden door het
Directoraat Generaal Digitale Transformatie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Voor meer informatie over de FAS kan
je terecht op de website van het DG Digitale Transformatie .
Om via de FAS te kunnen aanmelden of om met behulp van de FAS je te kunnen registreren, dient je computer met een kaartlezer en nodige software
uitgerust te zijn en dien je over een Belgische identiteitskaart en bijhorende pincode te beschikken.
Gebruikers zonder Belgische identiteitskaart dienen dit aan te tonen en met de e-Procurement helpdesk (e.proc@publicprocurement.be) contact op te
nemen.

2.3 Het Beheer van Toegangsbeheerders (BTB)
De dienst voor het Beheer van Toegangsbeheerders wordt aangeboden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze dienst helpt om het
toegangsbeheer binnen een organisatie te structureren. Vooreerst duidt de wettelijke vertegenwoordiger een (co-)Hoofdtoegangsbeheerder (of
Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) aan. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het toegangsbeheer van de organisatie en kan op zijn beurt een (co)Toegansbeheerder (of lokale beheerder) voor het domein Overheidsopdrachten aanduiden. Zij beheren dan de toegangen voor een bepaalde
groep (domein of hoedanigheid) van toepassingen, bijvoorbeeld “Overheidsopdrachten”. Voor e-Procurement is het domein “Overheidsopdrachten” van
toepassing.
Op het e-Procurement platform zijn het de Superusers die de toegang tot de applicaties beheren. Hieruit blijkt dat de rol Superuser op het e-Procurement
platform equivalent is aan de rol Toegangsbeheerder in het BTB.
Opdat ook de gebruikers van het e-Procurement platform zouden gedekt zijn door het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie, is
het belangrijk dat Superusers ook geregistreerd worden als Toegangsbeheerder in het BTB voor hun organisatie.
Voor meer informatie over het BTB kan je terecht op www.csam.be.
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2.4 Wat heb je nodig?
Om te kunnen registreren (en aan te melden) op het e-Procurement platform moet je beschikken over:
•
•
•
•
•

Een recent bijgewerkte browser
Je eID
De pincode van je eID (meer informatie op http://www.ibz.rrn.fgov.be/ )
Een correct geïnstalleerde kaartlezer (ondersteuning bij installatie op http://eid.belgium.be )
De eID-software (gratis te downloaden van http://eid.belgium.be)

2.5 Je registratie bij het BTB
Als je een nieuwe organisatie wilt registreren of de rol van Superuser in een bestaande organisatie wilt opnemen, dan moet je je in bepaalde gevallen eerst
op het BTB (laten) registeren als Hoofdtoegangsbeheerder of als Toegangsbeheerder in het domein “Overheidsopdrachten”
Dit is nodig indien
• je organisatie een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd is, en een eigen
ondernemingsnummer heeft.
• je voor de organisatie die je registreert een ander ondernemingsnummer gebruikt dan dat van de moederorganisatie die je kiest (zie punt 3.3). Dit is
altijd geldig, zelfs als je organisatie geen natuurlijk persoon of rechtspersoon is.
Op de volgende pagina’s wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de registratie op het BTB.
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2.6 Veel gestelde vragen over het BTB
Q

Onze organisatie heeft geen KBO-nummer

A

Neem contact op met de helpdesk van de dienst e-Procurement. Samen met CSAM zal dan overlegd worden of je organisatie in aanmerking komt
voor het verkrijgen van een ondernemingsnummer.
Is dat het geval, dan kan je contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen en advies vragen over hoe je alsnog een
KBO-nummer kan bekomen.
Telefoon: 0800 120 33
Fax: 02 277 50 82
e-mail: Helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Q

Wie is mijn Hoofdtoegangsbeheerder?

A

Indien jouw organisatie al gebruik maakt van het Portaal van de Sociale Zekerheid, dan is er een Hoofdtoegangsbeheerder bekend in het BTB.
Ga binnen de organisatie na wie de Hoofdtoegangsbeheerder is voor jouw organisatie.
Indien niemand weet wie de Hoofdtoegangsbeheerder is, kan je het contactcenter Eranova contacteren:
Per telefoon op +32 (0)2 511 51 51, van 7:00 tot 20:00
Via het contactformulier op https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm
Vergeet niet je KBO nummer bij de hand te hebben.
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Q

Mijn organisatie heeft nog geen Hoofdtoegangsbeheerder

A

Als er nog geen Hoofdtoegangsbeheerder is, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger van je organisatie er een moeten aanduiden.
Om te weten wie de wettelijke vertegenwoordiger is van je organisatie, kan je de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen contacteren:
Telefoon: 0800 120 33
Fax: 02 277 50 82
e-mail: Helpdesk.kbo@economie.fgov.be
Vergeet niet je KBO nummer bij de hand te hebben.
Registreren van een Hoofdtoegangsbeheerder kan op eenvoudige wijze via de site https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
Raadpleeg ook de handleiding op https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf voor meer details over het registratieproces.
De registratie van de organisatie bij het BTB dient door de wettelijke vertegenwoordiger te gebeuren.

Q
A

Mijn organisatie heeft wel al een Hoofdtoegangsbeheerder
Als er al een Hoofdtoegangsbeheerder is, contacteer die dan met de vraag om je voor jouw organisatie als Toegangsbeheerder voor het domein
“Overheidsopdrachten” aan te duiden. (meer info bij de Sociale Zekerheid)
Als je bent aangeduid als Toegangsbeheerder voor het domein overheidsopdrachten in het BTB, zal je in het e-Procurementplatform toegang
hebben tot de Superuser functionaliteiten
Indien je zelf de Hoofdtoegangsbeheerder bent voort je organisatie dan hoef je geen verdere stappen te ondernemen en kan je gewoon jezelf en je
organisatie registreren op het e-Procurement platform.
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3 De start op het e-Procurement platform
3.1 Je persoonlijk profiel registreren

•
•
•

Surf naar https://my.publicprocurement.be
Klik in het linker menu op ‘Registreren als Openbare Aankoper’
Voordat je je kan registreren, dien je de gebruikersvoorwaarden en
disclaimer te aanvaarden. Vervolgens kom je op de pagina om je te
registreren als openbare aankoper.

Afbeelding 1: startpagina

Afbeelding 2: gebruikersvoorwaarden
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•

Steek je eID in de kaartlezer
• Klik op eID
 Je voornaam en familienaam worden automatisch ingevuld
• Vul de overige gegevens in
 Gegevens met een asterisk (*) zijn verplicht
 Sommige gegevens moeten voldoen aan een bepaald formaat. Klik
op het icoontje

om een voorbeeld te zien.

 Hoewel het gebruik van de eID bij het aanmelden verplicht is, dien
je toch een gebruikersnaam en een wachtwoord in te geven. Die
kan je gebruiken wanneer het aanmelden met eID tijdelijk niet
mogelijk is.

•

Klik op Opslaan om je profiel op te slaan
 Je profiel wordt aangemaakt
 Na het aanmaken van je profiel kan je je onmiddellijk aanmelden
met je eID of met de itsme-app om de tweede stap van de
registratieprocedure uit te voeren

Afbeelding 3: registratieformulier
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3.2 Aanmelden

•

Klik in het linker menu op Aanmelden

• Klik in de kolom ‘Aankopers’ op het ‘eID/itsme’-icoon om met je eID
of itsme aan te melden.
 Aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord is standaard
NIET mogelijk.
In uitzonderlijke omstandigheden zal de dienst e-Procurement het
lokaal aanmelden voor specifieke (gebruikers zonder eID) of alle
(storing aan de FAS) gebruikers activeren.
Afbeelding 4: startpagina

•
•
•

Op de “Aanmelden bij de online overheid” pagina klik je op de
digitale sleutel die je wenst te gebruiken om aan te melden
Geef je pincode
Je wordt aangemeld

Na de eerste aanmelding heb je nog geen toegang tot publicaties
of dossiers. Daarvoor moet je eerst toetreden tot een bestaande
organisatie, ofwel je eigen organisatie registreren.
Zie onze “handleiding gebruikersbeheer – openbare aankopers” voor
meer informatie over het toetreden tot bestaande organisaties

Afbeelding 5: aanmelden
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3.3 Een organisatie registreren
3.3.1 Overzicht van de regels bij het registreren van een organisatie
Bij het registreren van een organisatie dien je een “moederorganisatie” 1 te kiezen (om jouw organisatie een plaats te geven in de boomstructuur van
organisaties) en een ondernemingsnummer op te geven. Afhankelijk van de gekozen moederorganisatie en het opgegeven ondernemingsnummer gelden
bepaalde regels die in onderstaande tabel beschreven staan.
Situatie

Regel

Zie hoofdstuk

•

•

De nieuwe organisatie is aangemaakt en kan
onmiddellijk gebruikt worden. Er is geen
goedkeuring van een andere persoon nodig.

3.3.3 Een suborganisatie registreren

•

Je dient de nodige machtiging in het BTB te
hebben voor het opgegeven
ondernemingsnummer (zie punt 2.5).
Je zult de “Gebruikersvoorwaarden voor
Superusers” moeten aanvaarden voor de nieuwe
organisatie.
Na correcte registratie is er geen verdere
goedkeuring meer nodig en kan de nieuwe
organisatie gebruikt worden.

3.3.2 Een nieuwe organisatie registreren

•

•
•

Je bent zelf de Superuser van de gekozen
moederorganisatie
De nieuwe organisatie heeft hetzelfde
ondernemingsnummer als de
moederorganisatie
Je bent zelf de Superuser van de gekozen
moederorganisatie
De nieuwe organisatie heeft niet hetzelfde
ondernemingsnummer als de
moederorganisatie

•
•

1

De term “moederorganisatie” slaat hier zowel op een organisatie waaronder je een nieuwe (sub)organisatie wilt registreren, als op de algemene rubrieken in de
boomstructuur, zoals “FOD/MIN”, “Politiezones”, “Scholen”, …
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Situatie

Regel

Zie hoofdstuk

•

•

Na correcte registratie is er een goedkeuring van
de Superuser van de moederorganisatie nodig.
Je wordt zelf Superuser van de nieuwe
organisatie.

3.3.3 Een suborganisatie registreren

Je dient de nodige machtiging in het BTB te
hebben voor het opgegeven
ondernemingsnummer (zie punt 2.5).
Je zult de “Gebruikersvoorwaarden voor
Superusers” moeten aanvaarden voor deze
organisatie.
Na correcte registratie is er een goedkeuring van
de Superuser van de moederorganisatie nodig.
Jij wordt Superuser van de nieuwe organisatie.

3.3.2 Een nieuwe organisatie registreren

•

•
•

Je bent niet de Superuser van de gekozen
moederorganisatie
De nieuwe organisatie heeft hetzelfde
ondernemingsnummer als de
moederorganisatie
Je bent niet de Superuser van de gekozen
moederorganisatie
De nieuwe organisatie heeft niet hetzelfde
ondernemingsnummer als de
moederorganisatie

•

•
•
•
•
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3.3.2 Een nieuwe organisatie registreren
Volg deze stappen om een nieuwe organisatie te registreren.
Om een suborganisatie te registeren van een reeds geregistreerde
organisatie, zie punt 3.3.3.

Afbeelding 6: Eerste aanmelding

Afbeelding 7: Optie Organisatie registreren

1. Je meld je voor de eerste keer aan:
• Kies de optie “Ik wil een nieuwe organisatie registreren” (zie Afbeelding
6: Eerste aanmelding)
• Klik op Volgende
• Selecteer de optie “Organisatie registreren” (zie Afbeelding 7: Optie
Organisatie registreren)
• Ga verder bij punt 3 hieronder
2. Je meld niet voor de eerste keer aan:
• Klik in het linker menu of op de startpagina op “Organisatie
registreren” (zie Afbeelding 8: Startpagina Aankoper)
• Ga verder bij punt 3 hieronder
3. Selecteer de “SECTOR”
 De “SECTOR” is in deze context de rubriek waar je organisatie het
beste onder gecategoriseerd kan worden.
Vb. Jouw organisatie is politiezone Pajottenland, dan is je
moederorganisatie “Politiezone”
Vb. Jouw organisatie is Scholengroep 23, dan is je
moederorganisatie “School”

Afbeelding 8: Startpagina Aankoper

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER - SUPERUSERS

16

Afbeelding 9: Sector selecteren

•

Klik op het vergrootglas (zie Afbeelding 9: Sector selecteren)
 Een pop-up met de boomstructuur van organisaties wordt geopend

•
•

Zoek de juiste Sector in de boomstructuur (zie Afbeelding 10: Sector
selecteren)
Klik op het blauwe pijltje naast de gewenste sector
 De pop-up sluit automatisch

•

Klik op Opslaan

Je moet in het BTB geregistreerd zijn voor het opgegeven
ondernemingsnummer (zie punt 2.5). Indien dit niet het geval is,
zal een foutmelding verschijnen en wordt de registratie
afgebroken.
•
Afbeelding 10: Sector selecteren

•

Geef het ondernemingsnummer van de organisatie (zie Afbeelding 11:
Ondernemingsnummer opgeven)
Lees en aanvaard de “Gebruikersvoorwaarden voor Superusers”
Bij niet-aanvaarding zal de registratieprocedure afgebroken
worden.

Afbeelding 11: Ondernemingsnummer opgeven

• Vul het registratieformulier in (zie Afbeelding 12: Registratieformulier
organisatie)
 Alle gegevens met een asterisk (*) zijn verplicht
 Sommige gegevens moeten voldoen aan een bepaald formaat. Klik
op het icoontje

om een voorbeeld te zien.

• Klik op Opslaan
 De registratieaanvraag wordt verzonden naar de e-Procurement
Helpdesk.
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 Je kunt de status van je aanvraag volgen via “Mijn Aanvragen”
 Na goedkeuring wordt jij automatisch Superuser van de organisatie
die je geregistreerd hebt (dit kan later gewijzigd worden).
 Nadat de organisatie werd goedgekeurd, moet je (indien nodig) nog
de nodige rollen en applicaties kiezen voor deze organisatie (zie
hoofdstuk 4.2.1)

Afbeelding 12: Registratieformulier organisatie
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3.3.3 Een suborganisatie registreren
Een suborganisatie is een specifieke dienst of onderdeel van een
organisatie (bv. dienst ICT, een Directoraat-Generaal,…).
Een suborganisatie hoeft echter niet steeds overeen te komen met een
reële dienst: het kan ook gebruikt worden als hulpmiddel om het gebruik
van het e-Procurementplatform binnen je organisatie efficiënter te maken.

Afbeelding 13: Eerste aanmelding

1. Je meld je voor de eerste keer aan:
• Kies de optie “Ik wil een nieuwe organisatie registreren” (zie Afbeelding
13: Eerste aanmelding)
• Klik op Volgende
• Selecteer de optie “Organisatie registreren” (zie Afbeelding 14: Optie
Organisatie registreren)
• Ga verder bij punt 3

Afbeelding 14: Optie Organisatie registreren

2. Je meld niet voor de eerste keer aan:
• Klik in het linker menu of op de startpagina op “Organisatie
registreren” (zie Afbeelding 15: Startpagina Aankoper)
• Ga verder bij punt 3

Afbeelding 15: Startpagina Aankoper
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3. Selecteer de “Moederorganisatie”
• Klik op het vergrootglas (zie Afbeelding 16: Moederorganisatie
selecteren)
 Een pop-up met de boomstructuur van organisaties wordt geopend

Afbeelding 16: Moederorganisatie selecteren

• Zoek de organisatie waaronder je de nieuwe organisatie wilt toevoegen
(zie Afbeelding 17: Moederorganisatie selecteren)
• Klik op het blauwe pijltje naast de gewenste moederorganisatie
 De pop-up sluit automatisch
• Klik op Opslaan

Afbeelding 17: Moederorganisatie selecteren

Afbeelding 18: Voorgesteld Ondernemingsnummer

• Het Gebruikersbeheer stelt voor om het ondernemingsnummer van de
gekozen moederorganisatie te gebruiken (zie Afbeelding 18:
Voorgesteld Ondernemingsnummer).
Je wilt het voorgestelde ondernemingsnummer gebruiken:
• Klik op OK om het voorgestelde ondernemingsnummer te aanvaarden
• Vul het registratieformulier in (zie Afbeelding 19: Registratieformulier
organisatie)
 Alle gegevens met een asterisk (*) zijn verplicht
 Sommige gegevens moeten voldoen aan een bepaald formaat. Klik
op het icoontje

om een voorbeeld te zien

• Klik op Opslaan
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Je wilt een ander ondernemingsnummer gebruiken:
Je moet in het BTB geregistreerd zijn voor het opgegeven
ondernemingsnummer (zie punt 2.5). Indien dit niet het geval is,
zal een foutmelding verschijnen en wordt de registratie
afgebroken.
• Geef het nieuwe ondernemingsnummer
• Klik op Opslaan
• Lees en aanvaard de “Gebruikersvoorwaarden voor Superusers”
Afbeelding 19: Registratieformulier organisatie

Bij niet-aanvaarding zal de registratieprocedure afgebroken
worden.
• Vul het registratieformulier in
 Alle gegevens met een asterisk (*) zijn verplicht
 Sommige gegevens moeten voldoen aan een bepaald formaat. Klik
op het icoontje

om een voorbeeld te zien

• Klik op Opslaan
 De registratieaanvraag wordt verzonden naar de Superuser van de
gekozen moederorganisatie (behalve als je dat zelf bent).
 Je kunt de status van je aanvraag volgen via “Mijn Aanvragen”
 De organisatie is beschikbaar vanaf het moment dat de Superuser
van de moederorganisatie de aanvraag goedkeurt.
 Na goedkeuring wordt jij automatisch Superuser van de organisatie
die je geregistreerd hebt.
 Als de organisatie goedgekeurd is, kan je nog andere rollen kiezen
voor deze organisatie (zie hoofdstuk 4.2.1)
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3.4 Gebruikers tot je organisatie toelaten
Eenmaal de organisatie is aangemaakt (en goedgekeurd), kunnen
gebruikers toetreden tot de organisatie. Dit doen zij door het indienen van
toetredingsaanvragen.
Een toetredingsaanvraag bevat de rollen waarmee de gebruiker in de
verschillende applicaties wil werken.
Wanneer een gebruiker een toetredingsaanvraag indient, ontvang je per email een melding.
In het Gebruikersbeheer kan je de aanvragen raadplegen, evalueren en
goed- of afkeuren.
Slechts wanneer je een toetredingsaanvraag goedkeurt, zal de
desbetreffende gebruiker toegang hebben tot de door hem gevraagde
applicaties met de gevraagde rollen.

Afbeelding 20: Startpagina Superuser

•
•

Je bent aangemeld
Klik in het linker menu of op de startpagina op

“Toetredingsaanvragen”
•
•
•

Afbeelding 21: Toetredingsaanvragen
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Klik op het icoon “Tonen”
om de details van de aanvraag te
bekijken
Klik op de voornaam of achternaam om de profielgegevens van de
aanvrager te bekijken
Klik op de naam van de organisatie om het profiel van de organisatie
te bekijken

•

Klik op het icoon “Goedkeuren”

•

Klik op het icoon “Verwerpen”

om de aanvraag goed te keuren
om de aanvraag te verwerpen.
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Onder geen beding zal de e-Procurement helpdesk op eigen
initiatief een aanvraag goedkeuren. Concreet betekent dit dat de
verwerkingstijd volledig in handen van de Superuser ligt.

De beste werkwijze is dat een aankoper zich registreert en een
toetredingsaanvraag indient; daarna zijn Superuser op de hoogte brengt
(ook al heeft deze een e-mail van dit feit ontvangen) en vervolgens dat de
Superuser onmiddellijk de aanvraag goedkeurt.
Zo kan deze hele registratie bij wijze van spreken in een tiental minuten
afgerond worden.
Afbeelding 22: Applicaties en rollen
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3.5 Superusers aan je organisatie toevoegen
Het is aangewezen meerdere Superusers binnen een organisatie aan te
duiden. Zo kan de ene de andere vervangen bij afwezigheid en/of kan het
takenpakket van een Superuser onderling verdeeld worden.
Enkel gebruikers die al met de organisatie geassocieerd zijn, kunnen
Superuser worden.

Zie punt 2.5 voor de regels over de erkenning bij het BTB voor
Superusers. Deze regels gelden ook voor alle gebruikers die je nadien als
Superuser aan de organisatie wilt toevoegen. Zo niet, zullen deze
gebruikers geen toegang hebben tot specifieke Superuserfunctionaliteiten.
•
•

Je bent aangemeld
Klik in het linker menu of op de startpagina op “Organisatie
bewerken” (zie Afbeelding 23: Startpagina Superuser)

•

Klik op het icoon “Superusers bewerken”
naast de naam van de
organisatie (zie Afbeelding 24: Superusers bewerken).

•

Open het tabblad Superuser toevoegen (zie Afbeelding 25:
Superuser toevoegen)
Zoek, met behulp van de zoekcriteria, de gebruiker(s) die je wenst toe
te voegen als Superuser

Afbeelding 23: Startpagina Superuser

•
•
Afbeelding 24: Superusers bewerken
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Klik op het icoon “Toevoegen”
naast een gebruiker
of
vink meerdere gebruikers aan en klik op Als Superuser toevoegen
om de gebruiker(s) toe te voegen aan de lijst van Superusers.
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In het geval het hier gaat om een organisatie waarvoor de
Superusers bij het BTB moeten geregistreerd zijn, zal bij de
eerstvolgende aanmelding de toegevoegde Superuser gevraagd
worden om de “Gebruikersvoorwaarden voor Superusers” te lezen en
te aanvaarden. Indien hij niet met de voorwaarden akkoord gaat, zal
hij wel de rol Aankoper verkrijgen maar niet de rol Superuser kunnen
uitoefenen.

Afbeelding 25: Superuser toevoegen
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4 Het verdere beheer van organisaties en gebruikers
4.1 Organisaties beheren
4.1.1 Organisatiegegevens wijzigen

Als Superuser kan je de gegevens van je organisaties wijzigen.
Je kunt enkel gegevens wijzigen van organisaties waarvan je zelf
Superuser bent.
•
•

Je bent aangemeld
Klik in het linker menu of op de startpagina op “Organisatie

bewerken”.

Afbeelding 26: Startpagina Superuser
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•

Zoek de organisatie die je wenst te bewerken met behulp van de
zoekcriteria.

•

Klik op het icoon “Profiel bewerken”
om de algemene gegevens
van de organisatie te bewerken.
Wijzig de nodige gegevens in het formulier.
Klik op Opslaan om te wijzigingen te bewaren.

•
•

Afbeelding 27: Organisatie zoeken

Het zelf wijzigen van de naam en het acroniem van je
organisatie is niet wenselijk. Indien de naam en/of het acroniem van je
organisatie dient gewijzigd te worden, dien je een nieuwe organisatie
te registreren. Neem na registratie contact op met de helpdesk
(e.proc@publicprocument.be) om de nieuwe organisatie goed te
keuren en de oude organisatie te archiveren of te verplaatsen zodat
het een sub-organisatie van je nieuwe organisatie blijft.

Afbeelding 28: Organisatie bewerken
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4.1.2 Een suborganisatie toevoegen
Zie hiervoor hoofdstuk “3.3 Een organisatie registreren” van deze handleiding.

4.1.3 Een organisatie verwijderen
Het verwijderen van een organisatie is niet mogelijk. We kunnen de organisatie wel verplaatsen zodat ze minder zichtbaar is. Neem hiervoor contact op met
de helpdesk via e.proc@publicprocurement.be
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4.2 Gebruikers beheren
4.2.1 Gebruikers aan een organisatie toevoegen

Werkwijze 1:
Zoals uitgelegd in hoofdstuk “3.4 Gebruikers tot je organisatie toelaten”
kunnen gebruikers een toetredingsaanvraag indienen.
Werkwijze 2:
Je kunt als Superuser ook zelf een gebruiker met organisaties associëren.

Afbeelding 29: Startpagina Superuser

•
•

•
•
•

Je kunt enkel gebruikers bewerken die al geassocieerd zijn met
één van de organisaties waarvan je Superuser bent.
Je kunt gebruikers slechts toevoegen aan organisaties waarvan
je zelf Superuser bent.

Klik in het linker menu of op de startpagina op “Aankoper
bewerken”.
Zoek de gebruiker die je wilt toevoegen aan een organisatie
Klik op het icoon “Rollen bewerken”
gebruiker

naast de naam van de

Afbeelding 30: Gebruiker zoeken
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In de sectie “Nieuwe organisatie(s) selecteren” wordt de lijst
weergegeven van de organisaties waarvan jij Superuser bent, maar
waartoe de gebruiker nog geen toegang heeft.
Geef voor de gewenste organisatie(s) aan tot welke applicaties en met
welke rol(len) de aankoper toegang mag hebben.
•

Klik op het icoon “Rollen bewerken”
bij een organisatie
of
vink meerdere organisaties aan en klik vervolgens op Rollen

bewerken .
 De gekozen rollen zullen dezelfde zijn in alle geselecteerde
organisaties.
•
•

Selecteer de gewenste rollen
Klik op Opslaan .
 De status van de toetredingsaanvraag verandert naar

•

•
Afbeelding 31: Associëren met nieuwe organisatie

.

Vink de organisaties aan waarvoor je de rollen wilt bevestigen.
Klik op Toetredingsaanvraag indienen
 De geselecteerde organisaties worden in de sectie “Organisaties
beschikbaar voor […]” geplaatst
 Er is geen verdere goedkeuring nodig, de gebruiker heeft meteen
toegang tot de applicaties met de geselecteerde rollen.
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De rol Superuser
Je kan niet alleen Superusers toevoegen zoals uitgelegd in hoofdstuk “3.5
Superusers aan je organisatie toevoegen”, je kan ook Superusers
toevoegen aan je organisatie door gebruikers de rol Superuser te geven via
de hierboven uitgelegde methode.

•
•

Afbeelding 32: Applicaties en rollen

Indien de rol Superuser gekozen wordt voor één van de
applicaties, is dit automatisch geldig voor alle applicaties waar
deze rol beschikbaar is.
Indien een gebruiker als Superuser wordt toegevoegd aan een
organisatie waarvoor de BTB erkenning vereist is (zie punt 2.5),
zal hem bij de eerstvolgende aanmelding gevraagd worden om
de “Gebruikersvoorwaarden voor Superusers” te lezen en te
aanvaarden. Indien hij niet met de voorwaarden akkoord gaat,
zal hij wel de rol Aankoper verkrijgen maar niet de rol
Superuser kunnen uitoefenen.

Indien een gebruiker als Superuser wordt toegevoegd aan een
organisatie waarvoor de BTB erkenning vereist is (zie punt 2.5), moet
hij ook geregistreerd zijn in het BTB. Zo niet, zal hij geen toegang
hebben tot specifieke Superuser-functionaliteiten.
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4.2.2 Gebruikers uit een organisatie verwijderen
Werkwijze 1:
Net zoals een gebruiker een “Toetredingsaanvraag” kan indienen om
toegelaten te worden tot een organisatie, kan hij ook een “Aanvraag tot
het verlaten van een organisatie” indienen.
Deze aanvragen vind je ook op de pagina “Toetredingsaanvragen”, en
hebben als Type “Verlaten”.
Zie hoofdstuk 3.4 “Gebruikers tot je organisatie toelaten” voor details over
het behandelen van deze aanvragen.
Werkwijze 2:
Je kunt als Superuser ook zelf een gebruiker uit een organisatie
verwijderen.
Je kunt gebruikers slechts verwijderen uit organisaties waarvan je
zelf Superuser bent.

Afbeelding 33: Startpagina Superuser

•
•
•
•
Afbeelding 34: Organisatie verlaten
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Je bent aangemeld
Klik in het linker menu of op de startpagina op “Aankoper
bewerken”.
Zoek de gebruiker die je wilt verwijderen uit een organisatie
Klik op het icoon “Rollen bewerken”
naast de naam van de
gebruiker
 In de sectie “Organisaties beschikbaar voor […]” wordt de lijst
weergegeven van de organisaties waartoe de gebruiker toegang
heeft en waarvan jij Superuser bent
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•

•

Klik op het icoon “Organisatie verlaten”
naast de naam van een
organisatie
of
selecteer meerdere organisaties en klik op Verlaten
Bevestig dat je de gebruiker uit de geselecteerde organisatie(s) wilt
verwijderen.
In bepaalde gevallen zal het niet mogelijk zijn om een gebruiker
te verwijderen uit een organisatie. Het Gebruikersbeheer zal dan
een gepaste foutboodschap geven.
Vaak voorkomende redenen zijn dat de persoon de laatste is in de
organisatie met een bepaalde rol, of omdat hij gelinkt is aan
bepaalde dossiers van de organisatie. Vervang de te verwijderen
gebruiker waar nodig, en probeer opnieuw.
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4.2.3 Gegevens van een gebruiker wijzigen
4.2.3.1

Gegevens in het profiel wijzigen

•

•

Je bent aangemeld
Klik in het linker menu of op de startpagina op “Aankoper

bewerken”
Afbeelding 35: Startpagina Superuser

•

Zoek met behulp van de zoekcriteria naar de gebruiker van wie je het
profiel wilt bewerken

•
•

Klik op het icoon “Profiel bewerken”
naast de naam van de
gebruiker
Pas de gewenste gegevens aan
 Voornaam, familienaam en gebruikersnaam kunnen niet gewijzigd
worden.

•

Klik op Opslaan

Afbeelding 36: Gebruiker zoeken
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4.2.3.2

Rollen van gebruikers wijzigen
•

•

Je bent aangemeld
Klik in het linker menu of op de startpagina op “Aankoper

bewerken”
•

Zoek de gebruiker van wie je het profiel wilt bewerken op met behulp
van de zoekcriteria

•

Klik op het icoon “Rollen bewerken”
gebruiker.

•

Klik op het icoon “Rollen bewerken”
naast een organisatie
of
vink meerdere organisaties aan waarvoor je rollen wilt bewerken, en
klik op Rollen bewerken .

Afbeelding 37: Rollen en organisaties bewerken

Afbeelding 38: Rollen bewerken

Afbeelding 39: Applicaties en rollen
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naast de naam van de

In dit laatste geval worden de hier gekozen rollen toegepast op
alle geselecteerde organisaties. Daarbij worden de bestaande rollen van
al deze organisaties overschreven.
Dit heeft ook tot gevolg dat een rol die hier niet gekozen wordt, ook
niet (meer) beschikbaar zal zijn in de geselecteerde organisaties.
•

Kies per applicatie de nodige rollen
 Zie hieronder voor meer informatie over de rol Superuser

•

Klik op Opslaan

35

De rol Superuser
Je kan niet alleen Superusers toevoegen zoals uitgelegd in hoofdstuk “3.5
Superusers aan je organisatie toevoegen”, je kan ook Superusers toevoegen
aan je organisatie door gebruikers de rol Superuser te geven via de
hierboven uitgelegde methode.

•
•

Indien de rol Superuser gekozen wordt voor één van de
applicaties, is dit automatisch geldig voor alle applicaties waar
deze rol beschikbaar is.
Indien een gebruiker als Superuser wordt toegevoegd aan een
organisatie waarvoor de BTB erkenning vereist is (zie punt 2.5),
zal hem bij de eerstvolgende aanmelding gevraagd worden om
de “Gebruikersvoorwaarden voor Superusers” te lezen en te
aanvaarden. Indien hij niet met de voorwaarden akkoord gaat,
zal hij wel de rol Aankoper verkrijgen maar niet de rol
Superuser kunnen uitoefenen.

Indien een gebruiker als Superuser wordt toegevoegd aan een
organisatie waarvoor de BTB erkenning vereist is (zie punt 2.5), moet hij
ook geregistreerd zijn in het BTB. Zo niet, zal hij geen toegang hebben
tot specifieke Superuser-functionaliteiten.
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4.3 Superusers beheren
4.3.1 Superusers toevoegen
Zie hoofdstukken “3.5 Superusers aan je organisatie toevoegen” en “4.2.1 Gebruikers aan een organisatie toevoegen” voor details over hoe je Superuser kan
toevoegen aan je organisaties.

4.3.2 Superusers verwijderen
•
•

Je bent aangemeld
Klik in het linker menu of op de startpagina op “Organisatie

bewerken”

Afbeelding 40: Superuser verwijderen
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•

Klik op het icoon “Superusers bewerken”
naast de naam van een
organisatie om de Superusers van die organisatie te wijzigen.

•

Open het tabblad Superusers
 Dit tabblad toont de lijst van Superusers van de geselecteerde
organisatie

•

Klik op het icoon “Verwijderen”
bij een account om de
desbetreffende gebruiker als Superuser te verwijderen.
 De gebruiker verliest de Superuser rechten, maar wordt niet
verwijderd uit de organisatie, en behoudt ook eventuele andere
rollen.
 Je kunt niet je eigen rechten als Superuser verwijderen. Dat kan
enkel door een andere Superuser of helpdeskmedewerker
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5 Hoe ons contacteren?
Federale Dienst e-Procurement
DG Federale Accountant en Procurement

FOD Beleid en Ondersteuning

e.proc@publicprocurement.be
WTC III, Simon Bolivarlaan 30/bus 1,
1000 Brussel
02/740 80 00
Bezoek ons op
http://www.publicprocurement.be
Website Gebruikersbeheer:
https://my.publicprocurement.be
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