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2 Introductie 

Kleinere aanpassingen aan de verschillende modules worden hier bijgehouden per Q, per levering. Dit zijn 

aanpasingen welke niet bij de pull-requests zitten, dus ook niet verschijnen in de lijst “overzicht changes”. Gelieve 

de aanpassingen duidelijk en voldoende te omschrijven zodat PM met deze info voldoende heeft om klanten te 

informeren. 

 
  



 
 

Aanpassingen Facilitator – Q2 – Levering 2021 6 

 

3 Zalen en materialen 

 

3.1 Prijssubsidies met periode 

Voor iedereen die reeds prijsindexaties heeft aangekocht, kan nu een begin- en einddatum instellen voor de 

prijssubsidies van faciliteiten. Dit wil zeggen dat er kan ingesteld worden dat vanaf een bepaalde dag een nieuwe 

subsidie kan worden ingesteld en dat deze subsidie gebruikt zal worden op de reservaties die doorgaan vanaf dag. 

De begindatum van de reservatie bepaald de subsidie als de reservatie over meerdere dagen is. 

Tevens kan er een einddatum ingesteld worden waarop een bepaalde subsidie niet meer moet toegepast worden. 

 

Wanneer er verschillende actieve subsidies gevonden worden, zal deze met de begindatum die het dichtst bij de 

startdatum van de registratie is gebruikt worden. 

voorbeeld: we hebben een standaard subsidie van 100% zonder ingestelde datums en we hebben één subsidie van 

110% die start op 1/10/2021 zonder einddatum. Als de reservatie doorgaat op 30/09/2021 dan zal de standaard 

subsidie van 100% wordt genomen. Alle reservaties die starten vanaf 1/10/2021 zullen de subsidie van 110% 

gebruiken. De standaard subsidie zal vanaf dan enkel nog gebruikt worden voor de oude reservaties. 

Let op: de subsidies worden steeds bepaald bij de facturatie. Dus wanneer er gefactureerd wordt moet de 

subsidies allemaal correct geconfigureerd worden. 

De periode kan énkel ingesteld worden voor prijssubsidies van faciliteiten, (nog) niet voor extra’s.  

  

3.2 Label weekplanning instelbaar 

Tot op heden kon er enkel ingesteld worden om de klantnaam te laten verschijnen op de planning. Dit kon zowel op 

complex als op faciliteit. Indien de klantnaam niet mocht getoond worden of de ingelogde gebruikers had geen 

rechten op het complex of de faciliteit werd gewoon het label ‘Gereserveerd’ getoond. 

 

Vanaf nu is het ook mogelijk om één van volgende standaard velden te tonen i.p.v. klantnaam: 

• Klantnaam : customer name 

• Referentie : groupreference 

• Groepsnaam (enkel bij zalen, niet bij materialen) : groupname 

• Categorie : categoryname 

• Prijstype : pricetypename 

• Kleurcode (enkel bij zalen, niet bij materialen) : colorname 

 

Of één of meerdere specifieke custom velden: cfv_<referentie>.  

 

Dit kan door op het complex of de faciliteit (enkel bij zalen, niet bij materialen) het veld ‘Veld op weekplanning’ in 

te vullen volgens volgend formaat (code tussen accolades): 

• Standaard velden: {<referentie standaardveld>} 

• Extra velden: {cfv_<referentie extra veld>} 

 

De referenties van de standaard velden staan tussen vermeld in de lijst hierboven na de naam van het veld. 

De retenties van de extra velden kan je steeds terugvinden bij het extra veld zelf. Zowel in het overzicht van de extra 

velden. 
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Als op het detail 

 
 

Er kunnen meerdere velden worden opgenomen in de weekplanning. Hiervoor dient het scheidingsteken # te 

worden toegevoegd. Indien gescheiden door een # komen de volgende tags op een nieuwe lijn te staan.  

 

Opgelet: er kunnen GEEN htmltags worden toegevoegd, enkel # zal zorgen voor een nieuwe lijn tussen 2 velden. 

Spatie, punt, dubbele punt, komma, koppelteken en slash “/” zijn wel toegestaan. 

 

In het  voorbeeld hieronder tonen we op niveau van een zaal (faciliteit) zowel een standaard veld als een extra veld 

dat gedefinieerd staat op de faciliteit.  

 

 
 

Op de weekplanning geeft dit volgend resultaat: 
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3.3 Standaard tijdstip eindafrekening 

Bij automatische facturatie wordt voortaan de instelling van het complex overgenomen voor het standaard tijdstip 

van eindafrekening. 

 

 
 
 

3.4 Reservatie activeren na annulatie – vaste prijs automatisch afgevinkt 

Wanneer een geannuleerde reservatie terug wordt terug  (= annulatie ongedaan maken) én deze was bij de 

annulatie kosteloos gemaakt én vaste prijs was aangevinkt, zal de vaste prijs automatisch afgevinkt worden 

waardoor de prijs bij het opslaan automatisch opnieuw wordt berekend. 

 

3.5 Extragroepen – groepering via facturatiegroepen uitbreiden naar eenheidsprijs 

Het is mogelijk om bij extragroepen facturatiegroepen in te stellen zodanig dat er op de factuur een groepering 

gebeurt per facturatiegroep. Deze groepering is daarnaast echter ook een groepering per eenheidsprijs en btw-

percentage. Wanneer het btw-percentage hetzelfde is voor gans de facturatiegroep kan het echter wenselijk zijn 

om de groepering op eenheidsprijs niet toe te passen.  

 

Door dit toe te passen, kan je ervoor zorgen dat voor alle dranken (of wat er ook in de extragroep zit) één lijn 

verschijnt op de factuur. Daarvoor was dat per eenheidsprijs een groepering voor alle dranken met hetzelfde btw-

percentage. 

 

Dit is instelbaar via onderstaande instelling: 

 
 

Standaard staat deze instelling aan. Maar wanneer uitgeschakeld zal er bijgevolg een groepering gebeuren over 

alle eenheidsprijzen heen, wat resulteert in maar één factuurlijn per facturatiegroep én btw-percentage. 
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3.6 Verticale layout maatstaf van heffing 

Voor zalen en materiaal kan er momenteel al een Maatstaf van heffing worden getoond op de facturen. Deze is 
toont alle btw-percentages naast elkaar (horizontale layout). Sommige gemeenten werken liever met een lay-out 
waarbij de btw-percentages onder elkaar staan (verticale layout). Daarom hebben we een nieuwe tag 
{invoice_mvh2} uitgewerkt die de btw-percentages dus onder elkaar toont. 
 
Horizontale layout (standaard) 

 
 
 
Verticale lay-out 
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3.7 CEVI - CRMID 

Volgens de nieuwe informatie die we nu ter beschikking hebben kunnen we het CRMID van onze klanten en 

contactpersonen doorgeven aan het boekhoudprogramma NH van Cevi. 

Dit houdt in dat een particulier géén rijksregisternummer meer moet hebben om te koppelen met een bestaande 

klant uit NH. De CRMID uit NH kan ingesteld worden bij de klant/contactpersoon in Facilitator en op die manier zijn 

beide entiteiten gekoppeld.  

 

Dit nummer wordt manueel ingegeven door de klant / beheerder.  

! Nadeel. Wanneer er CRMID gebruikt wordt, zullen de adressen niet automatisch geüpdate worden. 

 

Klant 

 
 

Contactpersoon 
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Dit kan dus ook gebruikt worden voor feitelijke verenigingen en/of vestigingen. Voor organisaties met een Btwnr is 

dit niet nodig, aangezien dit sowieso uniek is en zal gevonden worden in NH. 

 

Praktisch zal in de export XML het veld “kboNummerDeb” ingevuld worden met het CRMID uit Facilitator en wordt 

“typePersoonDeb” op “3” gezet volgens de aanbevelingen van Cevi.  

Dit is eveneens zo voor  “kboNummerBet” en “typePersoonBet” als deze worden doorgegeven. 

 

Cevi waarschuwt wel dat indien er met het CRMID wordt gewerkt er géén adresupdates van Facilitator naar NH 

kunnen gebeuren. 

 

Om te werken met het CRMID voor CEVI neemt u best contact op met uw projectmanager zodat dit kan 

geactiveerd worden. 

 

3.8 CEVI export - Contact feitelijke vereniging als correspondent 

Normaal gezien wordt een contactpersoon van een feitelijke vereniging steeds als betaler geëxporteerd. Dit zorgt 

ervoor dat de betaler ook als een entiteit in NH - CEVI wordt aangemaakt. Er kan nu aangeduid worden bij de 

facturatie – Cevi instellingen dat de contactpersoon als Correspondent of Contactpersoon wordt doorgegeven en 

niet als betaler. Een correspondent/contactpersoon wordt niet als entiteit aangemaakt in NH – CEVI. Indien het 

adres van contactpersoon anders dan de feitelijke vereniging, dan wordt deze als Correspondent geëxporteerd, 

anders wordt enkel de naam geëxporteerd als contactPersoonDeb in Debiteur. 

 

 
 

3.9 Extra controle op ondernemingsnummer bij editeren  

We hebben een extra controle ingebouwd op de uniciteit van het ondernemingsnummer of vestigingsnummer bij 

het registreren van klanten, op deze manier is het niet meer mogelijk om dubbele klanten aan te maken door bv 

verschillend formaat van het ondernemingsnummer in te geven (vb. d.m.v. ingeven van spaties, midden of 

achteraan) 

 

  



 
 

Aanpassingen Facilitator – Q2 – Levering 2021 12 

 

4 Inschrijvingen 
 
 

4.1 Rijkregisternummer 

Indien er meerdere gezinsleden met hetzelfde RRNR of BSN-nummer teruggevonden worden.  Wordt er slechts 

één overgehouden, de andere worden op verwijderd gezet.  Indien er één van de gezinsleden gekoppeld is aan een 

familie, zal dit gezinslid behouden blijven en de andere verwijderd.  Indien er geen gezinslid gekoppeld is aan een 

familie, zal het laatst aangemaakte behouden worden en de rest verwijderd.  In dit geval zal men dit nog steeds 

kunnen koppelen aan een familie. 

4.2 Verbergen barcode 

Indien de scanning niet actief staat, zal de barcode op gezinslid niet meer zichtbaar zijn. 

 

4.3 Check op registratie agenda 

Het is niet langer mogelijk om inschrijvingen te doen op activiteiten van het type inschrjifagenda waarvoor er 

slechts één agenda item gedefinieerd is, deze worden uit de lijst gehaald zolang ze niet voldoen. 

Op het dashboard zal het zichtbaar zijn dat er activiteiten van het type inschrijfagenda zijn waarvoor er slechts 1 

agenda item gedefinieerd is.  Vanuit het dashboard kan men rechtstreeks naar de activiteit detail gaan. 

 

 
 

Eveneens op het detail van de activiteit zal het zichtbaar zijn dat de activiteit niet voldoet aan de 

minimumvoorwaarde voor inschrijfagenda (zijnde dat er meerdere agenda items gedefinieerd dienen te zijn) 
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4.4 Koppelen van zwevend kind 

Voorheen was het mogelijk om een gezinslid los te koppelen van familie(s) waardoor het gezinslid niet meer 

zichtbaar was en dat het RRNR wel reeds bestond in de database.  Met deze wijziging gaan we bij het aanmaken 

van een gezinslid eveneens nagaan of er een zwevend kind met opgegeven RRNR bestaat.  Indien dit het geval is 

gaat men deze gebruiken om het nieuwe gezinslid aan te maken of terug te koppelen aan een familie.  Alle 

bestaande gegevens zullen terug zichtbaar komen en kunnen na het koppelen aangepast worden.  Deze 

functionaliteit is zowel voor frontusers als backen users voorzien. 

 

4.5 Weergave beschikbare aantallen 

Vanaf nu is het mogelijk om te kiezen welke beschikbaarheid dat er weergegeven wordt.  En indien er iets 

weergegeven wordt, of het dan enkel de online aantallen zijn of alles.  Indien men reserveerder rechten heeft zal 

men sowieso alles zien 

 

 
 

Eveneens worden nu de beschikbare aantallen weergegeven bij een inschrijfagenda.  Enige opmerking is dat we 

hier geen onderscheid kunnen maken tussen online en offline 
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4.6 NH-Cevi – Export derdebetaler als betaler 

Wanneer een factuur die betaald wordt door een derdebetaler geëxporteerd werd naar CEVI, werd énkel de 

derdebetaler doorgestuurd als begunstigde, en geen vermelding van de eigenlijke persoon. Dit is niet rechtsgeldig 

(meer), waardoor we de volgende aanpassing hebben moeten doorvoeren: 

De persoon (ouder) wordt geëxporteerd als begunstigde en de derdebetaler wordt geëxporteerd als betaler van 

die factuur. 
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4.7 Import RRN naar UiT 

Via deze functionaliteit wordt het mogelijk om een bestand (CSV) te importeren en met deze gegevens de speciale 

korting op niveau van gezinslid te gaan activeren. Dit is een betalende uitbreiding. 

 

4.7.1 Import CSV 

De aangeleverde Excel opslaan als CSV-bestand, dit bestand kan dan geïmporteerd worden.  Het is ook mogelijk om 

een enkele record manueel toe te voegen. 

 

4.7.2 Importgegevens 

Zoals overal is er boven de grid een zoekfunctie voorzien zodat men kan zoeken in de geïmporteerde gegevens. 

 

In de 2de blok is het mogelijk om de geïmporteerde gegevens te gaan koppelen aan een gezinslid en speciale korting.  

Zodanig dat dit gezinslid gebruik kan maken van dit tarief.  Er bestaat eveneens de mogelijkheid om de reeds 

gekoppelde te gaan controleren.  Deze controle bestaat eruit dat de vervaldatum nagekeken wordt en dat de korting 

nog actief staat. 
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Tot slot in de 3de blok worden de gegevens geïmporteerd, dit kan door middel van een CSV-bestand of door manuele 

ingave.  Bij het ingeven gaan we bepalen welke speciale korting hiervoor van toepassing is.  In deze lijst zijn enkel de 

speciale kortingen op niveau van gezinslid te selecteren. 

 

 
 

4.7.3 Controle bij gezinslid 

Indien we een gezinslid gaan opslaan en die beschikt over een RRN, wordt er een controle gedaan of deze voorkomt 

in de lijst met nog geldige kortingen, indien dit het geval is zal deze gekoppeld worden aan het gezinslid. 
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5 Ticketing 

 

5.1 Annuleren ticket via front 

Dit is een overzicht van het instellen en het toepassen van annulatie door de klant zelf.  Dit kan ingesteld worden 
per activiteit.  Dit stelt de klant in staat om zelf tot een bepaald moment zijn tickets te annuleren.  Deze annulatie 
zal steeds zonder terugbetaling zijn, hiervoor dienen ze nog steeds contact op te nemen met de betrokken 
dienst(en). Enkel een beheerder kan in de applicatie ingeven of de gebruiker recht heeft op terugbetaling.  
 
Wanneer een onlinegebruiker zijn tickets wil annuleren kan hij al zijn tickets van die bestelling annuleren, 
gedeeltelijke annulatie via het front is niet mogelijk. 10 besteld = 10 annuleren. Het is niet mogelijk om bv maar 3 
van de tickets te annuleren, hiervoor dient de onlinegebruiker contact op te nemen met de beheerders. 
 

5.1.1 Configuratie op activiteitstype 

Op het activiteitstype kan men aangeven of annulatie vooraf mogelijk is. 

➢ Beheer ticketing > configuratie > activiteitstype 

 

 
 

Geen 

Annulatie vooraf > staat standaard op “geen”, dat wil zeggen dat de applicatie niet toelaat dat een onlinegebruiker 

zelf zijn tickets gaat annuleren. 
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Aantal dagen vooraf 

Indien men kiest voor aantal dagen vooraf, kan deze hier reeds ingesteld worden. Dit is het aantal dagen tot 

wanneer een annulatie vanuit de onlinegebruiker mag toegestaan worden. Na deze datum zal annuleren niet meer 

mogelijk zijn. 

 
 

> Geef aantal dagen voor aanvang van activiteit op tot wanneer de klant zijn tickets mag annuleren. 

 

Vaste datum 

Indien men kiest voor op vaste datum, zal men voor elke activiteit deze datum nog moeten invullen en kan de 

onlinegebruiker tot die specifieke datum zelf online kunnen annuleren. 

 

 

5.1.2 Configuratie op activiteit 

Op de activiteit zelf worden de instellingen van het activiteitstype overgenomen maar kan hier nog aangepast 

worden.  Bij de keuze ‘vaste datum’ moet men de datum opgeven.  In geval van aantal dagen vooraf, zal de datum 

automatisch berekend worden aan de hand van de startdatum van de activiteit. 
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5.1.3 Annuleren van tickets via front 

Indien de einddatum voor annulatie nog niet verlopen is, kan de klant via de link ‘tickets annuleren’ zijn tickets 

gaan annuleren.  Het gaat hier steeds over alle tickets, men kan hier niet kiezen voor een bepaald aantal.  Indien 

de tickets reeds betaald zijn, krijgt de klant nog de melding dat indien hij denkt recht te hebben op terugbetaling, 

hij contact dient op te nemen met de betrokken diensten. 

 

 
 

De beheerders kunnen in dit geval de annulatiekost gaan aanpassen, het opslaan van de registratie zal ervoor 

zorgen dat de nodige creditnota gemaakt wordt. 

 

5.2 Annuleren van specifieke tickets via het front 

Voor deze functionaliteit dient annuleren tickets via front geactiveerd zijn.  
Zie hiervoor 5.1  Annuleren ticket via front 
 
Dit kan ingesteld worden per activiteit.  Dit stelt de klant in staat om zelf tot een bepaald moment zijn tickets te 
annuleren.  Deze annulatie zal steeds zonder terugbetaling zijn, hiervoor dienen ze nog steeds contact op te 
nemen met de betrokken dienst(en). 
 

5.3 Front annulatie per agenda-item 

Voor deze functionaliteit dient annuleren tickets via front geactiveerd zijn.  
Zie hiervoor 5.1  Annuleren ticket via front 

 

Indien er annulatie via de front mogelijk is, kan men nu ook kiezen om slechts één van de inschrijfmomenten te 

annuleren.  Indien er een registratie gedaan werd met meerdere agenda items zal men bij annulatie de 

verschillende agenda items kunnen selecteren.  Standaard staan alle agenda items aangevinkt, door items af te 

vinken kan men voorkomen dat alle agenda items geannuleerd worden. 
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Hierboven is de activiteit “wandelen met gids” een activiteit met inschrijfagenda. Als online gebruiker krijg ik nu de 

keuze welk tijdstip ik wil annuleren: vink enkel de items aan welke u wil annuleren; 

 
 

Indien het niet gaat over een inschrijfagenda of er slechts voor 1 agenda item geregistreerd werd, zal de pop-up 

melden over welke activiteit het handelt en kan u het aantal te annuleren ingeven. 

 

 
 

5.4 Hersturen van bevestingsmail 
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Zowel als front-end user 

 
 

Als backend user 
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5.5 Scannen op huidig tijdstip 

Het is nu mogelijk om op het exacte tijdstip te gaan scannen.  Wat houdt dit in?  Indien we op de scanpagina 

aangeven dat het gaat over het huidige tijdstip, zal er bij het scannen van een ticket gekeken worden dat het ticket 

op dat moment geldig is. 

Voor gewone activiteiten is dit tussen begin en einduur van de activiteit.  Voor activiteiten met een inschrijfagenda 

op datum wordt er gekeken naar het exacte tijdstip (agenda-item).  Bij een activiteit met een inschrijfagenda 

wordt er gekeken dat het tussen begin- en einddatum van de activiteit valt en dat het op de juiste dag van de week 

is en binnen de opgegeven uren (van het agenda-item). 

Indien huidig tijdstip niet wordt aangevinkt, zal er enkel gekeken worden of de activiteit op dezelfde dag 

plaatsvindt. 

 

 
 

5.6 Cevi - CRMID 

Volgens de nieuwe informatie die we nu ter beschikking hebben kunnen we het CRMID van onze klanten en 

contactpersonen doorgeven aan het boekhoudprogramma NH van Cevi. 

Dit houdt in dat een particulier géén rijksregisternummer meer moet hebben om te koppelen met een bestaande 

klant uit NH. De CRMID uit NH kan ingesteld worden bij de klant/contactpersoon in Facilitator en op die manier zijn 

beide entiteiten gekoppeld.  

 

Klant 
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Contactpersoon 

 
Dit kan dus ook gebruikt worden voor feitelijke verenigingen en/of vestigingen. Voor organisaties met een Btwnr is 

dit niet nodig, aangezien dit sowieso uniek is en zal gevonden worden in NH. 

 

Praktisch zal in de exportXML het veld “kboNummerDeb” ingevuld worden met het CRMID uit Facilitator en wordt 

“typePersoonDeb” op “3” gezet volgens de aanbevelingen van Cevi.  

Dit is eveneens zo voor  “kboNummerBet” en “typePersoonBet” als deze worden doorgegeven. 

 

Cevi waarschuwt wel dat indien er met het CRMID wordt gewerkt er géén adresupdates van Facilitator naar NH 

kunnen gebeuren. 

 

Om te werken met het CRMID voor CEVI neemt u best contact op met uw projectmanager zodat dit kan 

geactiveerd worden. 
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5.7 CEVI export - Contact feitelijke vereniging als correspondent 

Normaal gezien wordt een contactpersoon van een feitelijke vereniging steeds als betaler geëxporteerd. Dit zorgt 

ervoor dat de betaler ook als een  entiteit in NH - CEVI wordt aangemaakt. Er kan nu aangeduid worden bij de 

facturatie – Cevi instellingen dat de contactpersoon als Correspondent of Contactpersoon wordt doorgegeven en 

niet als betaler. Een correspondent/contactpersoon wordt niet als entiteit aangemaakt in NH – CEVI. Indien het 

adres van contactpersoon anders dan de feitelijke vereniging, dan wordt deze als correspondent geëxporteerd, 

anders wordt enkel de naam geëxporteerd als contactPersoonDeb in Debiteur. 

 
 

 

5.8 CEVI – Worldline – Exporteer facturen als niet betaald 

Voortaan worden facturen die online betaald werden via Wordline (Atos) niet meer geëxporteerd als betaald. De 

tag “betaaldBedragFactuur” zal niet meer ingevuld worden. De storting van Worldline(Atos) kan zo 

automatisch gekoppeld worden aan de factuur via OGMnr in het boekhoudpakket NH van CEVI. 

Dit is van toepassing voor de contante verkoop van zalen/materiaal, inschrijvingen en ticketing. 
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5.9 Automatische prijsberekening 

Op basis van een aantal in te stellen parameters (leeftijd, postcode, …) kan de prijs van een ticket automatisch 

berekend worden.  

 

In ticketverkoop wordt er vaak gewerkt met verschillende prijscategorieën. De klant die tickets koopt, duidt zelf 

aan hoeveel tickets van welke prijscategorie er aangekocht worden. Dit houdt steeds een risico tot misbruik in. 

Met deze automatische prijsberekening willen we hier verandering inbrengen. De klant zal bij de aankoop van een 

tickets een aantal parameters ingeven (al dan niet gekoppeld aan het klantenprofiel). Op basis van deze 

parameters wordt automatisch de juiste prijs bepaald. 

 

5.9.1 Configuratie 

Als eerste moet ingesteld worden op basis van welke regels de prijs zal bepaald worden. Deze regels noemen we 

beveiligingsregels. Daarna zullen deze regels moeten gekoppeld worden aan de corresponderende 

prijscategorieën om zo de juiste prijs te kunnen bepalen. 

 

Tot slot zal op de activiteiten waarvoor automatische prijsberekening geldt dit moeten geactiveerd worden en 

zullen de juiste prijscategorieën moeten ingesteld worden. 

5.9.1.1 Beveiligingsregels 

Ga naar Beheer > Beheer Ticketing > Configuratie > Instellingen > Beveiligingsregels. 

De reeds aanwezige beveiligingsregels worden hier opgelijst. 

 
 

Een beveiligingsregel heeft een naam en kan al dan niet actief geplaatst worden. Daarnaast kunnen één of 

meerdere regels toegekend worden aan één beveiligingsregel. 

 
 

Er zijn twee mogelijke types van regels: 

• Leeftijd 
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• Postcode 

 

Afhankelijk van het type kunnen verschillende waarden worden ingesteld. 

Bij type ‘Leeftijd’ is dit een leeftijd van x tot y jaar. 

 
 

Bij type ‘Postcode’ is dit een range van postcodes. 

 
 

5.9.1.2 Prijscategorieën 

Prijscategorieën kunnen ingesteld worden op Afdeling, Activiteitstype of Activiteit. Er is overerving mogelijk van 

afdeling naar activiteitstype en activiteit en van activiteitstype naar activiteit. 

 

Bij het definiëren van de prijscategorie kan de corresponderende beveiligingsregel gekoppeld worden. 
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5.9.1.3 Automatische prijsberekening op activiteit(type) 

Duidt op het activiteitstype of de activiteit aan dat het om automatische prijsberekening gaat. Vink hiervoor 

onderstaand vinkje aan onder de instellingen van het activiteitstype of de activiteit. 

 
Bepaalde instellingen zullen automatisch uitgegrijsd worden omdat deze niet van toepassing zijn bij automatische 

prijsberekeningen, bv. studententarief, groepstarief, … 

 

Stel daarnaast op het tabblad ‘Prijzen’ de verschillende prijzen per prijscategorie in. Zorg dat er zeker gewerkt wordt 

met de prijscategorieën waaraan de beveiligingsregels gekoppeld zijn. 

 

 
 

Opgelet, de volgorde van de prijscategorieën is van cruciaal belang. Deze zullen namelijk in oplopende volgorde 
overlopen worden en de prijscategorie waarvoor de ingestelde beveiligingsregel als eerste voldoet, zal 
weerhouden worden. Er zal niet meer verder gekeken worden naar de andere ingestelde prijscategorieën.  
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5.9.2 Abonnementen/beurtenkaarten 

Abonnementen of beurtenkaarten kunnen via de backoffice aangekocht worden en gekoppeld worden aan één of 

meerdere contactpersonen. Bij aankoop van een ticket voor bepaalde activiteiten (bv. zwembad) kunnen deze 

abonnementen/beurtenkaarten gebruikt worden als betaalmiddel.  

 

5.9.2.1 Configuratie 

Eerst en vooral dienen de abonnementen/beurtenkaarten geconfigureerd te worden als producten. Ga hiervoor 

naar Beheer > Beheer Ticketing > Producten > Producten. Er wordt een overzicht van de reeds geregistreerde 

producten geladen.  

 

Klik op ‘Toevoegen’ om een nieuw product toe te voegen. Duidt aan dat het om een product met toegangsregistratie 

gaat en kies bij de productinstellingen het juiste type. Volgende types zijn voorzien: 

• Eénmalige toegang 

• Abonnement 

• Beurtenkaart 

 

 
 

Geef bij een abonnement of beurtenkaart de bruikbaarheid aan. Geldt de toegangsregistratie per klant, voor één 

contactpersoon of voor meerdere contactpersonen. 
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Voorbeelden zijn: 

• Klant: gezinsabonnement waarbij de leden niet hoeven gespecifieerd te worden  

• Individueel: abonnement beperkt tot één abonnementhouder 

• Meerdere contactpersonen: gezinsabonnement waarbij alle leden bij aankoop dienen gekend te zijn 

 

Daarnaast kan ook de geldigheid van het abonnement of de beurtenkaart worden opgegeven. Bij een beurtenkaart 

kan ook het aantal beurten vermeld worden.  

5.9.2.2 Aankoop abonnement/beurtenkaart via front 

Aankopen van producten met toegangsregistratie is momenteel nog niet mogelijk via het front. 

 

5.9.2.3 Aankoop abonnement/beurtenkaart via backoffice 

Voor de aankoop van een abonnement of een beurtenkaart via de backoffice, ga naar Beheer > Beheer kassa. 

Selecteer het menu ‘Kassa’ en kies een kassa. 

 

 
 

De verschillende abonnementen verschijnen. 
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Geef het gewenste aantal producten in of stel dit in via de +-knop. Voeg de bestelling toe aan het winkelmandje 

door op  te klikken. Er wordt gevraagd voor welke klant de bestelling geldt.  

 

 
 

Selecteer de klant en klik op toevoegen. 

 

Daarna kan de bestelling afgerond worden. Klik hiervoor op de overeenkomstige knop en vervolledig indien nodig 

de gevraagde gegevens.  

 

Zo is het mogelijk om bij een gezinsabonnement meerdere contactpersonen te selecteren waarvoor het 

abonnement geldig is. 

 

 
 

Bevestig ten slotte de aankoop. 

 

Vanaf nu kan dit product gebruikt worden als betaalmiddel bij de aankoop van tickets. 
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5.9.3 Aankoop tickets 

5.9.3.1 Automatische prijsberekening - prijscategorie 

Ga naar het overzicht van de activiteiten op het frontoffice.  

 
 

Klik op ‘Bestel’ naast de gewenste activiteit. 

 

 
Selecteer de klant waarvoor de aankoop gebeurt. Wanneer er slechts één klant hoort bij de ingelogde account zal 

deze automatisch worden voorgesteld. 

 

Selecteer daarna één of meerdere contactpersonen en voeg deze toe. Het is ook mogelijk om niet-geregistreerde 

persoon te voegen. 

 
Er wordt gevraagd om volgende gegevens in te vullen: 

• Familienaam 

• Voornaam 
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• Geboortedatum 

• Postcode 

 
 

Nadat alle personen werden toegevoegd waarvoor een ticket wordt aangekocht, kan er geklikt worden op 

‘Toevoegen aan mandje’. Vergeet echter de juiste aflevermethode niet in te stellen. 

 

 
De prijs wordt automatisch berekend en de aankoop kan worden voltooid. 

 

 
De prijsinstellingen op de activiteiten zijn de volgende: 
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De eerste contactpersoon heeft een leeftijd tussen 3-12 jaar en moet bijgevolg slechts €15 betalen. 

De tweede contactpersoon voldoet aan geen enkele beveiliginsgregel en moet bijgevolg de standaardprijs betalen. 

 

Klik op ‘Bestelling afronden’. 

Selecteer de klant die de betaling zal verzorgen en die kan gecontacteerd worden bij eventuele problemen. 

 
 

Hierna kan de betaling uitgevoerd worden en kunnen, na een succesvolle betaling, de tickets gedownload worden. 

 

5.9.3.2 Automatische prijsberekening – abonnement/beurtenkaart 

Ga naar het overzicht van de activiteiten op het frontoffice.  

 
 

Klik op ‘Bestel’ naast de gewenste activiteit. 
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Selecteer de klant waarvoor de aankoop gebeurt. Wanneer er slechts één klant hoort bij de ingelogde account zal 

deze automatisch worden voorgesteld. 

 

Selecteer daarna één of meerdere contactpersonen, voeg deze toe en vul de gewenste gegevens in. 

 

 
 

Klik op ‘Toevoegen aan mandje’. De prijs wordt automatisch berekend. Aangezien er een gezinsabonnement 

gekoppeld was aan de geselecteerde persoon hoeft deze persoon niks te betalen. 

 

 
 

De bestelling kan afgerond worden en de tickets kunnen gedownload worden. 
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Wanneer een beurtenkaart gebruikt wordt als betaalmiddel zal ook automatisch een beurt geregistreerd worden 

op de beurtenkaart. 

5.9.4 Backoffice registraties 

Voor sommige registraties is het toch wenselijk om zelf een prijscategorie te kunnen aanduiden (bv. bij bepaalde 

offline categorieën). Deze registraties dienen via de backoffice te gebeuren zodanig dat er een manuele selectie 

kan gebeuren en geen automatische prijsberekening.  

 

Ga naar Beheer > Beheer Ticketing > Inschrijvingen. 

 

Voeg een nieuwe inschrijving toe door op de overeenkomstige knop te klikken. 

 

 
 

 

Het overzicht van de activiteiten op het frontoffice wordt geladen.  

 
 

Klik op ‘Bestel’ naast de gewenste activiteit. 

 

Stel daarna de klant in en klik op ‘Manueel selecteren’. Opgelet, deze knop is enkel zichtbaar voor beheerders van 

de toepassing. 
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Vul het juiste aantal in naast de gewenste prijscategorie 

 

 
 

En klik op ‘Toevoegen aan mandje’. 

 

 
 

Daarna kan de bestelling afgerond worden door op de overeenkomstige knop te klikken. 
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5.10 Printen groepsticket via backoffice 

Indien groepen zich inschrijven, is het vanaf nu ook mogelijk om via het detail van de inschrijving een groepsticket 

af te drukken indien er op de activiteit gedefinieerd staat dat het gaat over individuele tickets 
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5.11 Zoekfilter overzicht activiteiten inklapbaar  

Het kan handig zijn wanneer online gebruikers via een smartphone een ticket willen bestellen dat standaard niet de 

gehele filter getoond wordt en zo sneller de activiteiten beschikbaar zijn. 

 

Huidige weergave; 

 
 

Mogelijke weergave front 

 
 
Uitklappen via pijltje 

 
 
Op deze manier zal het overzicht van de activiteiten op een smartphone in het front gedeelte sneller zichtbaar zijn. 
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5.11.1 Instellen van inklapbaar overzicht 

 
Standaard staat deze als niet inklapbaar ingesteld. U kan deze al beheerder gaan aanpassen bij ; 
 

➢ Beheer inschrijvingen > configuratie > algemene instellingen 
 

 
>> opslaan! 

 

5.12 Weergave aantallen bij inschrijfagenda 

De beschikbare aantallen worden nu weergegeven bij een inschrijfagenda.  Enige opmerking is dat we hier geen 

onderscheid kunnen maken tussen online en offline 

 
 

5.13 Controle aanwezigheden bij gebruik groepsticket & individueel ticket 

Bij het inscannen van tickets zal nu eveneens gekeken worden naar het ander type ticket.  Indien men een 

individueel ticket wil gaan scannen zal er niet enkel gekeken worden naar de aanwezigheden voor dat specifieke 

ticket maar ook naar de aanwezigheid voor het groepsticket waartoe deze registratie behoort.  Indien het 

groepsticket reeds gescand is, zal dit als boodschap gegeven worden (Het groepsticket werd reeds gebruikt). 

Indien men een groepsticket gaat scannen, zal er gekeken worden of er voor één van de individuele tickets al een 

aanwezigheid bestaat, in dat geval gaat er ook een foutboodschap komen dat er reeds een individueel tickets werd 

gebruikt.  Indien dit nog niet het geval was zullen bij het opgeven van aanwezigheid voor het groepsticket 

eveneens de aanwezigheid voor de individuele tickets ingevuld worden. 
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6 Evenementen 

 

6.1 restrictie op materiaalreservatie 

Tot op heden werd er geen rekening gehouden met de periode waarin materiaal gereserveerd kon worden binnen 

een evenementaanvraag.  Deze controle werd nu ingebouwd zodanig dat dezelfde restricties voor het reserveren 

van materiaal binnen een bepaalde periode eveneens gehanteerd worden. (Maw nu zit dit ook in de zalen waar 

ook geen rekening met restrictie op materiaalreservatie) 

 

6.2 Redirect pagina naar zalen aanpassen 

Voor het aanvragen van een zaal kan er nu gekozen worden naar welke pagina er wordt gegaan vanuit een 

evenementaanvraag.  Standaard zal dit steeds naar de nieuwe aanvraag pagina gaan, maar het kan nu ook 

ingesteld worden om naar de zoekpagina te navigeren. 

Dit is een SuperUser instelling (enkel door e2e in te stellen). Indien u deze instelling gewijzigd wil zien, geef ons 

gerust een seintje. 
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6.3 contactpersoon toevoegen 

Vanuit een evenementaanvraag is het nu mogelijk om een contactpersoon te gaan toevoegen.  In de lijst is er 

onderaan een link voorzien voor het toevoegen van een nieuwe contactpersoon.  Deze wordt geopend in een 

aparte pagina.  Naast de contactlijst staat een hernieuw knop, zodanig dat we de lijst kunnen updaten in de 

aanvraag zelf zonder alles opnieuw te moeten laden. 
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7 Toerisme 

 

7.1 Standaard voorschot als vast bedrag 

Het is nu mogelijk om het standaard voorschot als een vast bedrag in te geven bij de instellingen. 

Het voorschot wordt dan automatisch aan de boeking toegevoegd wanneer het totaalbedrag van de boeking 

groter is dan het ingegeven voorschot. 
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8 Facturatie 

 

8.1 NH - CEVI – Worldline – Exporteer facturen als niet betaald 

Voortaan worden facturen die online betaald werden via Wordline (Atos) niet meer geëxporteerd als betaald. De 

tag “betaaldBedragFactuur” zal niet meer ingevuld worden. De storting van Worldline(Atos) kan zo 

automatisch gekoppeld worden aan de factuur via OGMnr in het boekhoudpakket NH van CEVI. 

Dit is van toepassing voor de contante verkoop van zalen/materiaal, inschrijvingen en ticketing. 

 

8.2 Indien  scholengroep ook vestiging – wijziging export facturen Alfa 

Wanneer er facturen moeten worden opgemaakt op naam van een school, die een vestiging is van een 
scholengroep, werden de facturen in Alfa ingelezen op naam van de scholengroep. 
Vanaf deze versie zullen de facturen geëxporteerd worden met de gegevens van de vestiging i.p.v. de gegevens 
van de scholengroep. 
 

8.3 Mijn profiel – Betaalfacturen – Filter betaalmethoden 

To check 

De filter op betaalmethode op “Mijn profiel“ => “Betaalfacturen” toonde standaard alle betaalmethoden. Ook 

deze die niet gebruikt worden in de applicatie. Dit zorgde voor verwarring en is nu aangepast zodat énkel de 

betaalmethoden die op de betaalfacturen van de ingelogde gebruiker worden gebruikt in de filter komen te staan. 

Indien er maar één betaalmethode wordt gebruikt voor die klant, zal de filter niet getoond worden (niet relevant 

om te filteren, allen hebben dezelfde betaalmethode). 

 
Als een ingelogde gebruiker dus 2 betaalfacturen heeft, elk met betaalmethode ‘Online’ zal er geen filter op 

betaalmethode getoond worden. Heeft een andere gebruiker verschillende metaalfacturen, een met “Online” en 

een met “Overschrijving” dan zal die gebruiker wel de filter op Betaalmethode zien en zijn énkel “Online”, 

“Overschrijving” en “Alles” selecteer baar. 
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9 Algemeen 

 

9.1 Validatie gebruiker in UiT 

Gebruikers van UiT dienen eerst expliciet toestemming te geven alvorens ze kunnen gaan publiceren. Voordien 

was dit niet en ging dit automatisch. Hiervoor hebben we een link toegevoegd zodat de gebruiker dit vanaf nu zelf 

kan.  Door op de link te klikken worden ze doorgestuurd naar UiT pagina waar ze moeten inloggen en toestemming 

geven.  Vanaf dit moment kan de gebruiker publiceren vanuit onze applicatie. 

 

 
De foutboodschap die nu wordt weergegeven is ook aangepast zodanig dat de gebruiker ons niet meer hoeft te 

contacteren 

Is deze gebruiker reeds gevalideerd?   

• Indien nee, klik op de validatie link en volg verdere instructies.   

• Indien ja, gelieve Publiq te contacteren om de nodige toegang te verkrijgen. Publiq heeft volgende 

gegevens nodig: url ({0}), token ({1}), username ({2}) en het paswoord." 
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9.2 Afbeelding vanuit activiteit wordt mee geëxporteerd naar UiT  

Op vraag van verschillende gemeentes wordt zal vanaf deze versie de afbeelding die ingesteld staat op uw 

activiteit ook mee geëxporteerd worden wanner u publiceert naar de UiTdatabank. Voorheen moest deze nog 

manueel apart opgeladen worden in UiTdatabank. 

 

e2e applicatie / activiteit / algemeen

 
 

 

UiTdatabank 
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9.3 Verwijderen link naar UiT 

Indien een activiteit rechtstreeks via UiT verwijderd is, kan men deze link gaan verwijderen.   

 

 
 

In de Logging van de module algemeen kan men terugvinden wie welke link verwijderd heeft. 
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9.4 Instelbare melding bij dubbel ondernemingsnummer/vestigingsnummer 

Onder het klantenbeheer bij de algemene instellingen kan een melding worden ingesteld die getoond wordt op 

het front wanneer een klant wordt aangemaakt met een ondernemingsnummer of vestigingsnummer dat reeds 

gekoppeld is aan een andere klant. 

 

Ga hiervoor naar Klantenbeheer > Configuratie > Algemene instellingen. Op het tabblad ‘Instellingen’ kan je de 

meldingen instellen. 

 

  
 

Het klantenbeheer vind je terug in de modules Zalen, Materialen, Ticketing en Evenementen. 

 

Wanneer we daarna een klant registreren met dubbel ondernemingsnummer of vestigingsnummer verschijnt de 

ingestelde melding. 

 

 
 

Opgelet, wanneer je toegangsrechten hebt op klantenbeheer zal de standaard melding getoond worden. De melding 

wordt enkel getoond voor gewone gebruikers die geen toegangsrechten hebben. 
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9.5 Optimalisatie security  

Op zich verander dit niets aan de werking van de applicatie maar we geven graag mee dat we een aantal 

securitywijzigingen hebben aangebracht om zo de applicatie beter te beschermen. 

 

9.5.1 Cross Site Scripting is het injecteren van kwaadaardige JavaScript-code in pagina’s die een server 

terugstuurt.  

Zowel bij load van pagina als postback worden alle tekstvelden opgekuist (sanitized). Dit zowel in de front als de 

backend. Dit zorgt ervoor dat scripts die worden ingegeven in tekstvelden allemaal opgekuist worden na iedere 

postback. HTMLtags incl scripts zullen nooit toegestaan worden en worden simpelweg uit de tekst gehaald. Op 

deze manier kunnen er geen scripts opgeslagen worden in de database. Anderzijds zal hetzelfde mechanisme bij 

het laden van de pagina alle html en scripts uit de tekstboxvelden halen, zodoende dat scripts die uit de database 

gehaald worden nooit tot bij de eindgebruiker kunnen komen. 

 

9.5.2 Cross-Site Request Forgery: CSFR voorkomen 

Het wil zeggen dat de aanval via een andere website loopt en de aanvraag vervalst 

 

9.5.3 http strict transport security (HSTS) 

HTTP Strict Transport Security (HSTS) is een beveiligingsmaatregel die SSL-beveiligde websites beschermt tegen 

zogenoemde “downgrade aanvallen“. Door een HSTS-reactieheader mee te sturen zorg je ervoor dat webbrowsers 

alleen het beveiligde HTTPS protocol gebruiken en nooit het onveilige HTTP. 

 

9.5.4 HttpOnly & requireSSL 

HttpOnly cookies kunnen alleen door middel van een HTTP-verzoek opgevraagd en gelezen worden. Dat betekent 

dat een stukje JavaScript dat in jouw website draait niet een cookie kan uitlezen. 

Met RequireSSL kunnen de cookies énkel via SSL uitgelezen worden.  

 

9.5.5 Security HTTP Headers 

Bij het communiceren tussen browser en server wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde HTTP Headers. Dit zijn 

een soort instructies van de HTTP server met informatie over dingen zoals compressie (verkleinen van gegevens), 

cache en de server zelf. Security Headers zijn een bepaald soort HTTP Headers, speciaal gericht op het beveiligings-

gedeelte. Hoe gaat een browser om met het benaderen van de website via HTTP(S), iFrames en doorverwijzingen 

naar andere sites bijvoorbeeld.  

9.5.1 X-XSS-Protection 

Met XSS injecteert een aanvaller kwaadaardige code in een website die bezoekers van deze website kan 

besmetten. 

9.5.2 Strict-Transport-Security (HSTS) 

Door het implementeren van deze header geef je aan dat de site niet gebruikt kan worden wanneer het certificaat 

ongeldig is. Dit voorkomt dat data van mensen gestolen wordt, als een hacker in een lokaal netwerk je website 

namaakt.  
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9.5.3 X-Frame-Options 

Voorkomt dat je website op een andere website ingesloten kan worden. Hierdoor kunnen mensen alleen 

gebruikmaken van functies op je site als ze deze daadwerkelijk via jouw domein bezoeken. Ook hier raden we de 

gegevens aan die de security headers website aangeeft, tenzij je opzet afwijkt. 

Opgelet wanneer de outputschermen gebruikt worden, worden deze pagina’s wél gebruikt in een iframe. 

 

9.5.4 X-Content-Type-Options 

Voor elk bestand op je website wordt door de server een content type aangegeven, zodat de browser van de 

bezoeker weet hoe deze het moet interpreteren. Kwaadwillenden proberen soms om bestanden anders te 

interpreteren om informatie afhandig te maken. Als je bestand een kwetsbaarheid bevat kan dit werken. Door de 

aangeraden optie van de site ‘Security Headers’ te implementeren, voorkom je dat hackers dit kunnen doen 

 

9.5.5 Referrer Policy - strict-origin 

Als er vanaf je website een link naar een andere website wordt gevolgd dan stuurt de browser van je bezoekers 

standaard een Referer-header mee. Met deze header kan de website waar de link naartoe leidt zien vanaf welke 

pagina jouw bezoeker komt. Hierdoor kan ongewenst informatie lekken. 

Met “strict-origin“ stuurt enkel het deel t/m de domeinnaam naar een andere website, mits de communicatie via 

een net zo veilig protocol verloopt 

 

9.5.6 Permissions Policy  

Met een Permissions-Policy stel je beperkingen in welke web features je site mag gebruiken. 

 

9.5.7 Content-Security-Policy (CSP) 

Voorkomt dat op je website scripts worden ingeladen die niks met je site te maken hebben. Als je website gehackt 

wordt, en de hacker heeft code geïmplementeerd die wijst naar een ander domein, voorkomt deze regel dat de 

code uitgevoerd kan worden. 

 

 

 

10 Nawoord 

We blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en communicatie. Hopelijk is deze handleiding 

nuttig en duidelijk.  

 

Wij plaatsen ook onze beschikbare handleidingen online op onze website. 

 

Indien u nog vragen zou hebben, aarzel niet om ons te contacteren via ons support portaal www.e2e.be/support 

of telefonisch op 09/267 64 70 (druk1) 

 

https://www.e2e.be/producten/facilitator/handleidingen
http://www.e2e.be/support

