Laatste update: 18/07/2019

SPECIFICATIES
e-Procurement
1 Doelstellingen
Op de volgende pagina vind je de hardware- en softwarespecificaties die ondersteund worden door
de e-Procurementapplicaties.
Deze specificaties worden regelmatig getest door de federale dienst e-Procurement, die de correcte
werking ervan garandeert.
De e-Procurementapplicaties kunnen in verschillende softwareomgevingen gebruikt worden.
Mocht je echter problemen ondervinden tijdens het gebruik ervan, dan kan je een van de hieronder
voorgestelde alternatieven, die door onze dienst gevalideerd werden, proberen.
Opmerkingen
1. De configuratie van je infrastructuur en/of bepaalde software die op je pc is geïnstalleerd
kan de correcte werking van de e-Procurementapplicaties ontregelen (bv. software die
conflicten met kaartlezers veroorzaakt, veiligheidsinstellingen van browsers, ...).
2. Het is mogelijk dat er externe software nodig is om bepaalde taken te verrichten (bv. MS
Office, Adobe Acrobat Reader, …).

2 Hardwarespecificaties
Algemeen gezien zal je de volgende zaken nodig hebben:
✓ Een recente pc met internetverbinding
Voor het gebruik van de eID-kaart (FAS-verbinding of ondertekening via de eID-methode):
✓ Een eID-kaart + pincode
✓ Een chipkaartlezer die compatibel is met de digitalehandtekeningdienst van Doccle (zie
opmerkingen) en met de authenticatieservice van CSAM (voor meer informatie zie
https://sma-help.fedict.belgium.be/nl/digitale-sleutel-eid-kaartlezer#6768)
✓ Een recente versie van Java
Voor het gebruik van de e-Token-ondertekeningsmethode:
✓ een gekwalificeerd certificaat (bv. Quovadis Global, Certipost, …) opgeslagen op een
beveiligd medium (bv. USB-stick of chipkaart) van producent SafeNet
_________________________________________________
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Ondertekening met de e-IDmethode **

Beheer van de publicatie van
een dossier
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Uploaden van bestanden

Verbinding met de
eProcurementapplicaties

3 Softwarespecificaties

Windows 7 (32 bit)
✓ Internet Explorer 11
✓ Chrome (meest recente versie)
✓ Firefox (meest recente versie)

Windows 7 (64 bit)
✓ Internet Explorer 11
✓ Chrome (meest recente versie)
✓ Firefox (meest recente versie)

Windows 10 (64 bit)
✓
✓
✓
✓

Edge (v. 20)
Internet Explorer 11
Chrome (dernière version)
Firefox (dernière version)



Mac OSX 10.11.2
✓ Safari 9.0.2
✓ Chrome (meest recente versie)

Legende:

✓



Compatibel

Niet compatibel

** : raadpleeg de opmerkingen
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4 Opmerkingen
4.1 Updates
Omwille van de frequente updates van webbrowsers en besturingssystemen, raden wij aan om je
er regelmatig van te verzekeren dat je configuratie nog steeds de software-specificaties van onze
applicaties ondersteunt.
Je kan hiervoor gebruik maken van onze demo-omgeving waar je het indienen van een offerte of
het beheer van een dossier kan simuleren. Je kan onze demo-omgeving hier terugvinden:
https://mydemo.publicprocurement.be
Voor onze tests kan je gebruikmaken van het dossier met de referentie: “testconfiguration”

4.2 Handtekenen via e-ID
Afhankelijk van het type en de versie van de gebruikte webbrowser, kan het gebruik van de e-IDmethode het volgende vereisen:
-

Een recente versie van JAVA (1.8)

-

De installatie van middleware (bijvoorbeeld bij internetbrowsers Mozilla Firefox en Google
Chrome). In deze situatie dien je de instructies op het scherm te volgen.

Meer informatie betreffende de compatibiliteit van webbrowsers met de handtekenservice,
ondersteund door Doccle, kan je terugvinden via het volgende adres:
https://www.e-contract.be/#/support

4.3 Handtekenen via e-Token (Safenet / Quovadis)
Vanaf augustus 2019 is de ondertekenmodule ‘eToken-methode: ondertekenen met een QuoVadiscertificaat’ niet langer rechtstreeks geïntegreerd in de applicatie e-Tendering. Het zal dus niet meer
mogelijk zijn om een indieningsrapport of een PV van opening te ondertekenen aan de hand van
deze methode.
Opgelet: Dit wil niet zeggen dat je QuoVadis/Safenet-token niet meer gebruikt kan worden voor
ondertekening (indien je token voldoet aan de Belgische wetgeving overheidsopdrachten wat
betreft de digitale ondertekening). Je kan nog steeds met je token ondertekenen aan de hand van
de 3rd Party-methode, waarmee je een PV van opening kan ondertekenen buiten de applicatie
e-Tendering. Voor meer informatie over het ondertekenen aan de hand van de 3rd party methode,
zie onze e-Tendering handleidingen voor openbare aankopers of ondernemers.
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