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2 Introductie 

Het evenementenloket is een volledig dynamisch opgebouwde module. Dit stelt ons in staat om per type 

evenement de gegevens uit te bereiden en aan te passen. Het systeem moet enerzijds dienen als werkinstrument 

voor een instelling, anderzijds voor de klanten.  De klanten hebben toegang tot het front-office gedeelte dat hun 

toelaat om zelf een evenement aan te vragen en hun persoonlijke gegevens of die van hun vereniging in te geven. 

De gebruikers binnen deze instelling kan men indelen in 2 diensten:  

Dossierbeheerders: deze diensten kan men koppelen aan een type evenement en geeft ons de mogelijkheid om 

voor verschillende diensten een aanvraag te definiëren. 

De leden kunnen we nog eens onderverdelen in 3 groepen: 

• Raadplegers: deze personen kunnen ingediende dossiers enkel en alleen bekijken en niets wijzigen. 

• Dossierbeheerders: deze personen kunnen ingediende dossier bekijken en verwerken 

• Beheerders: deze personen kunnen dossiers verwerken en raadplegen maar kunnen eveneens de 

configuratie van een aanvraag wijzigen 

Adviesgevers: deze diensten kan men later gaan koppelen aan een risicoscore om automatisch advies te vragen of 

manueel advies aan te vragen in een aanvraag. 

 

3 Conventies 

We gebruiken doorheen de handleiding een paar heel specifieke woorden. Als u met de webapplicatie werkt kan 

het zijn dat bepaalde termen niet duidelijk zijn. Hier volgt een opsomming van de meeste gebruikte termen in deze 

handleiding. 

 

Backoffice: dit is het afgeschermd gedeelte van de web toepassing. U kan dit alleen bereiken via een specifiek 

adres met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

Front: dit is de website die de surfers zullen zien. 

Super Administrator: dit is het opperhoofd van de totale applicatie. Deze heeft toegang tot elk aspect van de 

applicatie. 

Token: een unieke code die gebruikt wordt in deze applicatie om iets te vervangen zoals bijvoorbeeld een 

voornaam, achternaam of factuurnummer. 

  



 
 

Handleiding evenementen 

 

5 

 

4 Front-office 

Via de front-office kunnen klanten zich gaan registeren als particulier of vereniging en facturatiegegevens opgeven 

om vervolgens een evenement te kunnen aanvragen. Voor het registreren moet men beschikken over een geldig e-

mailadres en een rijksregisternummer. Na de registratie ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail die dient om 

zijn registratie te voltooien. Vanaf nu kan men een evenement aanvragen. 

Op mijn profiel kan men zijn gegevens aanpassen, op de login tab kan men enkel de login wijzigen. Indien men tot 

meerdere verenigingen behoort, kan men op de klant tab meerdere klanten aanmaken. 

Op de front kan de klant bij het overzicht van zijn evenementen gaan zoeken aan de hand van type, status, datum 

en termen. Zo kan men bijvoorbeeld een evenement gaan zoeken van het type ‘Melding’ en als status ‘In 

verwerking’. 

Voor een nieuwe aanvraag, gaat men als eerste stap het type selecteren en vervolgens de klant. Nadien gaat de 

klant een naam invullen en een start- en einddatum selecteren. Tot slot gaat men nog wat extra informatie 

toevoegen zoals een omschrijving van het evenement. Vervolgens krijgt men nog extra tabbladen om in te vullen, 

bij elk type verschillend. Vanaf nu is de aanvraag voor een evenement afgerond en wordt het in de status ‘In 

aanvraag’ gesteld’. Zolang dit in deze status blijft kan je de aanvragen nog wijzigen. 

 

5 Backoffice 

Via de backoffice kan men aanvragen van een particulier of vereniging beheren, nieuwe evenementen aanmaken, 

planning consulteren, rapporten aanmaken, nieuwsberichten aanmaken en allerlei instellingen aanpassen. 

 

5.1 Kort overzicht 

Indien men ingelogd is als beheerder: 

• Algemene instellingen voor deadlines aanvraag indienen en advies verlenen 

• Centraal beheer van risicoscan, templates, diensten 

• Nieuwsberichten: aparte module met nieuwsberichten 

• Configuratie van evenementen aan de hand van tabbladen en extra velden 

• Kalenderoverzicht van evenementen 

• Rapportage en algemene export naar Excel 

• Beheer dossiers  

5.2 Algemene acties 

De backoffice is voorzien van een uniforme lay-out, waarbij enkele standaardacties overal terugkomen. 

Hoofdacties zoals zoeken en opslaan staan links uitgelijnd en in een opvallende kleur, daarnaast staan de 

bijkomende acties zoals reset, annuleren en terug. 
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De zoekfunctie zal in de meeste gevallen de zoekparameters onthouden gedurende een bepaalde tijd. 

Om de zoekparameters opnieuw in te stellen kan de “Reset”-knop gebruikt worden. 

 

Bij de meeste invulvelden op formulieren is er een icoontje voorzien  die meer informatie heeft over het 

invulveld. 

 

5.3 Kalender 

De kalender heeft een handige functie om een datum te selecteren die wat verder in de toekomst of in het 

verleden ligt. 

Klik op de maand, zodat een tweede pop-up tevoorschijn komt. Hier kan een jaar en maand geselecteerd worden. 

Klikken op “OK” zal dan die maand in het gekozen jaar tonen, waarna een dag kan gekozen worden. 
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5.4 Overzichten 

De meeste lijsten werken volgens dezelfde methode: 

 

 
Door op het icoontje  te klikken kan men een detail bekijken of aanpassen. 

Via het icoontje  kan men een item in het overzicht verwijderen.  Indien het icoontje vervangen is door  kan 

men dit item niet meer verwijderen. 

Een groen sterretje  betekent dat het item actief is, een rood betekent niet actief. 

Achteraan de lijst aangegeven worden of het item online of offline is via de icoontjes  en . 

 

Als er meerdere pagina’s zijn, kan je bladeren via de pijltjes onderaan in het overzicht, door de pagina manueel te 

veranderen door in het vakje naast Pagina het getal te verhogen en Go te klikken of je kan de grootte van de lijst 

aanpassen door het aantal records onderaan te veranderen. 

 

Onderaan een lijst is meestal de mogelijkheid om items toe te voegen met de actieknop “Toevoegen” 

5.5 Volgorde aanpassen 

Bepaalde items hebben een vaste volgorde. Deze kan soms aangepast worden. 

 
Je kunt de volgorde van de weergave bepalen door op de knop “Volgorde aanpassen” te klikken. 

Daarna komen er links van de items “grijpers” te staan, waarmee je de rij kan verplaatsen naar zijn desgewenste 

plaats in de lijst. 
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Klik vervolgens op “Volgorde opslaan” op de wijzigingen op te slaan of op “Annuleren” om de wijzingen ongedaan 

te maken. 

 

5.6 Items toevoegen 

Bij iedere aanvraag dat kan worden aangemaakt zijn er enkele standaard velden. 

 
Type evenement: selecteer hier het type evenement waar het bij behoord 

Klant: selecteer hier de klant wie het evenement wil aanvragen 

Naam: geef een specifieke naam voor uw evenement 

Startdatum: geef hier de startdatum op van uw evenement 

Einddatum: geef hier de einddatum op van uw evenement 

Publiek event: is dit aangevinkt dan is uw evenement zichtbaar op de front 

Korte omschrijving: geef hier een korte omschrijving van uw evenement  

Gedetailleerde omschrijving: geef hier een meer gedetailleerde omschrijving van uw evenement. 
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5.7 Aanmelden 

 
Eens aangemeld met de verkregen logingegevens heeft u toegang tot de backoffice. 

Afhankelijk van de toegekende rechten kan u meer of minder acties uitvoeren. 

Om naar de backoffice te gaan kiest u “Beheer evenemenen” in de navigatiestructuur. 

5.8 Mail versturen 

 
Voor het versturen van een mail moet men minimaal een tekst (minimum 10 karakters) toevoegen alvorens men 

een mail kan versturen.  Dit om te voorkomen dat men per ongeluk een mail uitstuurt zonder inhoud. 

 

5.9 Beheer evenementen 

Eens men aangemeld is en rechten heeft op de toepassing kan de gebruiker het volgende zien: 



 
 

Handleiding evenementen 

 

10 

 

 
Het beheer van evenementen kan men onderverdelen als volgt: 

1) Evenementen: Hier kan men alle evenementen beheren en alle configuraties beheren. 

2) Klanten: hier kan men de klanten beheren. 

3) Dashboard: dit is het startscherm voor beheer van evenementen.  Hier krijgt men in één oogopslag al een 

zicht wat er bijgekomen of gewijzigd is. 

 

Afhankelijk van de toegekende rechten is het mogelijk om bepaalde knoppen zichtbaar of niet te zetten. 

5.9.1 Evenementen 

Evenementen kan men nog eens onderverdelen: 

• Evenementen: hieronder kan men de evenementen en de planning bekijken. 

• Rapporten: hieronder kan men alle rapporten aanmaken 

• Nieuwsberichten: hier kan men verschillende nieuwsberichten aanmaken 

• Log: hieronder kan men de algemene en de mail log bekijken 

• Configuratie: hieronder valt het configureren van types evenementen, templates en het instellen van 

toegangsrechten 

5.9.2 Klanten 

Hieronder valt het effectieve beheer van de klanten, men kan de klantgegevens exporteren of een mailing doen naar 

een lijst van klanten. 

6 Evenementen 

 
Vooraleer men een evenement kan aanvragen moet men eerst een type gaan configureren. 

1 2 

3 
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6.1 Configuratie 

De configuratie is enkel toegankelijk voor de beheerders van de applicatie. 

 

6.1.1 Toegang 

 
De toegang voor evenementen kunnen we onderverdelen in 3 toegangsgroepen: 

• Raadplegers: deze personen kunnen ingediende dossiers enkel en alleen bekijken en niets wijzigen. 

• Dossierbeheerders: deze personen kunnen ingediende dossier bekijken en verwerken 

• Beheerders: deze personen kunnen dossiers verwerken en raadplegen maar kunnen eveneens de 

configuratie van een aanvraag wijzigen 
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6.1.2 Type evenementen 

 
Hier krijgt men een overzicht van alle types evenementen waarin ze kunnen kiezen om een evenement aan te 

vragen. 

 

6.1.2.1 Nieuw type evenement 

Voor de creatie van een nieuwe type, moet men minimaal een referentie, een dossierbeheerder, een naam en de 

algemene voorwaarden opgeven. Indien alles correct ingevuld is en indien men het type bewaard, worden de andere 

tabbladen actief.  

Alvorens een type kan aangemaakt worden, moet men zorgen dat de verschillende diensten geconfigureerd zijn. 

(zie 6.1.5.1.4 Diensten) 
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6.1.2.2 Detail type evenement 

 

6.1.2.2.1 Algemeen 

 

Hier kan men de algemene gegevens van het evenement terugvinden dat u moet invullen idem als je het type 

aanmaakt. 

6.1.2.2.2 Aard activiteit 
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• U geeft steeds een referentie mee, dit mag gelijk zijn aan de naam. 

• U geeft de naam op voor de activiteit 

• U geeft een minimum leeftijd op voor de activiteit 

• U geeft een minimum aanvraagperiode op voor de activiteit 

• U geeft een risicoscore op. Hoe hoger het getal betekend eigenlijk dat er meer adviezen nodig zijn.  
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6.1.2.2.3 Deelnemers 

 

 
• U geeft steeds een referentie mee, dit mag gelijk zijn aan de naam. 

• U geeft een bepaalde naam voor de deelnemers op. 

• U geeft een minimum aantal op voor de deelnemers 

• U geeft een maximum aantal op voor de deelnemers 

• U geeft een minimum aanvraagperiode op voor de deelnemers 

• U geeft een risicoscore op. Hoe hoger het getal betekend eigenlijk dat er meer adviezen nodig zijn. 
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6.1.2.2.4 Tabbladen 

 
Bij het aanmaken van een type wordt er automatisch al een tabblad evenement aangemaakt die u niet kan 

verwijderen. (Zie afbeelding boven) 

 
• U geeft steeds een referentie mee, dit mag gelijk zijn aan de naam. 

• U geeft een bepaalde naam voor de tabbladen op. 

 

U kan bij elk tabblad nog extra velden toevoegen (zie afbeelding hieronder) 
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6.1.2.2.5 Velden 

 
Zoals u kan zien hebt u bij het tabblad algemeen een lijst velden die u niet kan verwijderen. De reden is terug omdat 

deze automatisch zijn aangemaakt nadat u een type heeft aangemaakt. Deze zijn standaardvelden en blijf je beter 

af. 

Bij bijkomende gegevens kan je uw eigen velden gaan aanmaken zoals een tekstveld, keuzelijst, ja/nee veld enz. 

 

• U hebt algemene velden waar u deze kan gebruiken bij elk type evenement 

• U hebt specifieke velden waar u deze enkel kan gebruiken op het geselecteerd type 

 

Het overzicht zie je hieronder op de afbeelding. 

Om extra velden te gaan toevoegen kan je eens gaan kijken naar volgende pagina (6.1.4 Extra velden) 
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6.1.2.2.6 Risicoscores 

 
Hier kan je extra velden gaan toevoegen en een risicoscore aan meegeven. 

6.1.2.2.7 Regels 
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Aan een type evenement kan je regels verbinden zoals: indien je een tent zou gebruiken en de waarde is nee dan 

kan je dit instellen zodat je extra informatie kan laten zien 

 
 

6.1.3 Nieuwsberichten 

 
Hier krijgt men een overzicht van alle nieuwsberichten die geconfigureerd zijn. 

Bij het toevoegen kan men kiezen wanneer dat de publicatie mag starten en wanneer hij moet stoppen. 

U bent wederom verplicht om een referentie op te geven. 
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Bij vertalingen geeft u de naam op van de nieuwsbrief en de omschrijving 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Handleiding evenementen 

 

21 

 

Bij mail kan je uw nieuwsbrief gaan versturen. 

Na klikken op mail versturen krijg je het popupmenu (zie 5.8 Mail versturen) en kiest u een template. 

 

6.1.4 Extra velden 

 
Hier worden alle extra velden verzameld die geconfigureerd zijn op de evenementen.  Vanuit dit overzicht kan men 

de extra’s gemakkelijk wijzigen of verwijderen. U kan ook filteren op de algemene velden en de specifieke velden 

speciaal bedoeld voor een type evenement. 

 

6.1.4.1 Extra velden toevoegen 

Hier is het ook standaard dat je kan kiezen als je het actief en online wilt plaatsen, zoals overal binnen de applicatie 

is de referentie een verplicht veld en dient uniek te zijn. Per veld kan men aangeven of een veld al dan niet verplicht 

moet zijn, indien verplicht heb je nog de keuze tussen enkel front of enkel back of altijd. Voor het aanmaken van een 

veld dient men één van onderstaande types te selecteren (zie hieronder voor meer uitleg per type) 
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• Aanvullijst 

• Algemeen voorwaardenveld 

• Datum/tijd veld 

• Enkel datum- of tijdsveld 

• eID 

• IBAN nummer 

• ja/nee veld 

• (Meer)keuzelijst 

• Omschrijvingsveld 

• Textbox 

• Tekstveld 

• Upload veld 

 

Bij sommige type velden krijg je nog een extra veld, dit wordt indien nodig besproken. 

De werkelijke naam van het extra veld vul je in bij naam in het tabblad vertalingen. 

6.1.4.1.1 Aanvullijst 

Een extra veld waar men zelf een lijst kan aanvullen vb. lijst deelnemende straten 

Weergave: 

 

6.1.4.1.2 Algemene voorwaarden 

Dit is een aanvinkveld met de specifieke eigenschap dat men als klant verplicht is om dit aan te vinken alvorens men 

verder kan, maar indien men in de backoffice aan het werken is niet verplicht is om dit aan te vinken. 

Weergave: 

 

6.1.4.1.3 Datum/Tijd veld 

Dit is een extra veld waar men een datum en een tijd kan selecteren in één veld. 

Weergave: 
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6.1.4.1.4 Datumveld 

Dit veld wordt gebruikt voor het weergeven van een datum. Indien men klikt op de kalender, kan men de datum 

selecteren. 

Weergave: 

  

6.1.4.1.5 Tijdsveld 

Dit veld wordt gebruikt voor het weergeven van een tijdstip. Indien men klikt op het klokje kan men de uren 

selecteren. 

Weergave: 

  

6.1.4.1.6 eID 

Hier hebben ze de mogelijkheid om hun gegevens in te laden via eID. 

U kan bij eID-opties nog selecteren wat u precies wilt ophalen. 

• Naam 

• Straat 

• Rijksregisternummer 

• Geboortenummer 
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Weergave: 

 
 

6.1.4.1.7 IBAN rekeningnummer 

Invulveld met validatie voor een geldig rekeningnummer. 

Weergave: 

 

6.1.4.1.8 Ja/Nee veld 

Keuzelijst die standaard al de items ja en nee bevat 

Weergave: 

 

6.1.4.1.9 Keuzelijst 

Indien u dit kiest heb je de mogelijkheid om bepaalde opties aan een keuzelijst toe te voegen 
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Weergave: 

 

6.1.4.1.10 Meerkeuzelijst 

Indien u dit kiest heb je de mogelijkheid om bepaalde opties aan een meerkeuzelijst toe te voegen. Dit geeft de 

mogelijkheid om meerdere items uit de lijst te selecteren. 
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Weergave: 

 

6.1.4.1.11 Omschrijvingsveld 

Dit veld wordt vaak in combinatie met een upload veld gebruikt.  In dat geval bevat een omschrijvingsveld vaak een 

link naar een bepaald document dat men verder dient aan te vullen en via het upload veld kan toevoegen.  Voor het 

weergeven van een omschrijving dient men op het tabblad vertalingen een omschrijving in te vullen.  De naam van 

het omschrijvingsveld wordt standaard niet getoond, indien men dit wel wilt weergeven dient men de optie ‘Toon 

label’ aan te vinken. 

 
Weergave: 

Naam = Test 

Omschrijving = Dit is een omschrijvingsveld 
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6.1.4.1.12 Tekstbox 

Dit is een tekstveld met meerdere regels om veel gegevens in te voeren en wordt vaak gebruikt voor het typen van 

berichten of opmerkingen. 

Weergave: 

 

6.1.4.1.13 Tekstveld 

Bij een tekstveld hebt u 5 types van validatie’s: 

• Geen 

• Numeriek geheel getal: 10 

• Numeriek decimaal getal: 10,50 

• Email: info@e2e.be 

• Website: www.e2e.be 

Is dit niet correct ingevuld dan kan de gebruiker dit niet opslaan en verschijnt er een melding. 

 
Weergave: 

 

6.1.4.1.14 Upload 

Dit type veld wordt gebruik om een bijlage toe te voegen. Bij het aanmaken van het veld kan men aangeven wat het 

maximum aantal uploads is. 

mailto:info@e2e.be
http://www.e2e.be/


 
 

Handleiding evenementen 

 

28 

 

 
Weergave: 
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6.1.5 Instellingen 

6.1.5.1 Algemene instellingen 

6.1.5.1.1 Algemeen 

 
Algemene instellingen: 

• Items per pagina: geeft het aantal items weer dat in alle overzichten getoond wordt 

• Standaard afzender: vul hier het standaard emailadres in van uw gemeente 

• Minimum aanvraagperiode: online kan men een nieuw dossier starten tot 2 maand voor evenement.  Indien 

deze datum gepasseerd is, zal men contact moeten opnemen met de gemeente 

• Geldigheid laattijdig dossier: als dossierbeheerder kan men nog een dossier starten na het verstrijken van 

de aanvraagdatum, maar de klant heeft dan slechts een korte periode (24u) tijd om dit aanvraagdossier af 

te ronden en door te sturen. 

• Zichtbaarheid evaluatie: geeft het aantal jaren weer van zichtbaarheid evaluatie 

• Minimum leeftijd voor aanvraag: minimum leeftijd voor aanvraag evenement 

• Deadline afronden dossier: het aantal dagen voor het evenement dat het dossier afgewerkt moet zijn 

SuperUser instellingen: 

• Gebruik risicoscore: optie om het gebruik van risico-analyse in te schakelen 

• Activeer adrescontrol: vink aan als je de adrescontrol wil gebruiken (Crab, Themis, ...) 

• Activeer evaluatie: optie om het gebruik van evaluatie in te schakelen 

• Activeer de eID: optie om de eID te activeren 

• eID service url: url van de e-contract lezer 
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6.1.5.1.2 Statussen 

De definitie van de verschillende statussen die een dossier kan aannemen. De standaard statussen kan men niet 

verwijderen en worden gebruikt in de workflow 

 
Een status heeft onderstaande eigenschappen: 

• Naam & Referentie 

• Actief: enkel de statussen die actief zijn kunnen geselecteerd worden.  Indien men een status niet meer 

wilt gebruiken, zet men deze niet-actief in plaats van te verwijderen, op deze manier blijft de status wel 

zichtbaar in dossiers van het verleden. 

• Online: enkel de online statussen zijn zichtbaar voor de aanvrager, indien het een offline status is zal de 

aanvrager voorgaande basisstatus te zien krijgen 

• Deadline: heeft het aantal dagen aan dat een dossier in deze status mag blijven staan, nadien wordt er 

een melding getoond zodat men weet dat deze overschreden is.  Met de optie ‘voor het evenement’ kan 

men aangeven dat de deadline verstrijkt X aantal dagen voor het plaatsvinden van het evenement. 

 

Basis statussen: 

• Nieuw: elk dossier dat gestart is maar nog niet is ingediend 

• In aanvraag: vanaf het moment dat een dossier is ingediend 

• In verwerking: alle dossiers waar reeds een advies voor gegeven is 

• Veiligheidsoverleg: alle dossiers waarvoor een veiligheidsoverleg dient plaats te vinden 

• Te agenderen: elk dossier waarvoor alle adviezen gegeven zijn en klaar is om te agenderen 

• Finaal: na het toevoegen van besluit van het schepencollege is het dossier finaal, vanaf dit moment krijgt 

de aanvrager de adviezen en het besluit te zien 

 

6.1.5.1.3 Adviezen 

Hier worden de verschillende statussen van een advies bepaald.  Er bestaan een aantal standaard statussen die 

men niet kan wijzigen en die invloed kunnen hebben op de workflow van een aanvraag. 

Overzicht van standaardstatussen: 

• Geen advies 

• Advies nodig 

• Gunstig 

• Ongunstig 

• Veiligheidsoverleg nodig 
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6.1.5.1.4 Diensten 

 
Hier worden alle diensten gedefinieerd.  Diensten kunnen we onderverdelen in 2 groepen:  

adviesgevers en dossierbeheerders. 

• Dossierbeheerders: deze diensten kan men koppelen aan een type evenement, dit geeft ons de 

mogelijkheid om voor verschillende diensten een aanvraag te definiëren. 

Eigenschappen dienst: 

• Naam (vb. Dienst vrije tijd) 

• Adresgegevens 

• Leden van de dienst: deze leden kunnen we onderverdelen in 3 groepen: 

▪ Raadplegers: deze personen kunnen ingediende dossiers enkel en alleen bekijken en 

niets wijzigen. 

▪ Dossierbeheerders: deze personen kunnen ingediende dossier bekijken en verwerken 

▪ Beheerders: deze personen kunnen dossiers verwerken en raadplegen maar kunnen 

eveneens de configuratie van een aanvraag wijzigen 

• Adviesgevers: deze diensten kan men later gaan koppelen aan een risicoscore om automatisch advies te 

vragen of manueel advies aan te vragen in een aanvraag. 

Eigenschappen dienst: 

• Naam (vb. brandweer) 

• Adresgegevens 
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• Stuur mail optie: indien aangevinkt wordt er een mail gestuurd naar alle leden in de groep 

adviesgevers.  De mail template en template voor de bijlage kan men instellen per dienst. 

• Response tijd: de tijd die een dienst krijgt om zijn advies te geven. 

• Leden van de dienst: deze kan men in 2 groepen splitsen: 

▪ Adviesgevers:  dit zijn de personen die een advies kunnen invullen (vb. wijkagent) 

▪ Validators: deze personen kunnen zowel een advies invullen als het advies valideren.  Een 

advies wordt pas effectief erkend vanaf het moment dat dit gevalideerd is. 
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6.1.5.1.5 Risicoscanklasse 

Hier worden de verschillende klasse gedefinieerd met hierbij de betrokken diensten die hun advies dienen te 

geven. 

Een advies heeft onderstaande kenmerken: 

• Naam (vb. klasse A: regulier evenement) 

• Omschrijving 

• Minimum risicoscan-score 

• Maximum risicoscan-score 

• Veiligheidsoverleg nodig: mogelijkheid om aanvragen in deze risicoklasse dadelijk in een 

veiligheidsoverleg te plaatsen 

• Lijst van diensten die advies dienen te geven: deze lijst zorgt ervoor dat bij het indienen van dossier 

dadelijk de juiste diensten op de hoogte worden gesteld zodat zij hun advies kunnen geven. 
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6.1.5.1.6 Adrescontrol 

 

6.1.5.2 Templates 

Hier hebt u het overzicht van alle nodige templates voor pdf, e-mail enz 
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6.2 Evenementen 

6.2.1 Mijn evenementen 

 

6.2.1.1 Nieuw evenement 

Bij elk evenement zijn er standaard velden aanwezig zie pagina (5.6 Items toevoegen) 

Er zullen heel wat ander tabbladen aanwezig zijn, elk verschillend per type evenement. 
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6.2.2 Planning 

 
• Linksonder kan je filteren per type evenement 

• Rechtboven kan je het overzicht verwisselen naar dag of week 

• Wilt u het detail van het evenement zien dan klikt u gewoon op de titel 

6.3 Rapporten 

6.3.1 Aard evenement 

Rapport per aanvraagtype per aard van evenement (vb. aantal feest in de straat) 

U kan nog zoeken tussen welke periode de evenementen moeten liggen. 
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6.3.2 Finaal evenement 

Rapport goedgekeurd / afgekeurde dossiers per aanvraagtype. 

6.4 Log 

6.4.1 Algemene log 

 

6.4.2 Mail log 
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7 Klanten 

 

7.1 Klanten 

7.1.1 Overzicht 

 
Bij klanten krijgt u een overzicht van alle klanten, standaard worden enkel de goedgekeurde, actieve klanten 

getoond.  Deze lijst kan men vervolgens gebruiken voor een export te maken van een ledenlijst naar excel.  Men kan 

deze lijst eveneens gebruiken om een mail te sturen naar alle leden in de lijst. 

Deze mail kan men volledig zelf samenstellen of gebruik maken van een template en bijlagen toevoegen.  Dit is een 

mail die verzonden wordt naar alle klanten uit de lijst. 
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7.1.2 Detail klant 

Klanten kan men opsplitsen in 3 groepen: particulieren, verenigingen en bedrijven.  Volledig onderaan kan men de 

klant verwijderen of terug naar het overzicht gaan. 

 

7.1.2.1 Algemeen 
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Voor een bedrijf of vereniging heeft men een naam,voor een particulier heeft men een aanspreking, voornaam, 

achternaam en rijksregisternummer. Indien men de optie ‘profiel wijzigen’ aanvinkt mag de klant zijn profiel zelf 

wijzigen.  Als deze optie uitstaat, is de klant niet in staat veranderingen aan te brengen. 

Onder contactgegevens staan alle gegevens van persoon of bedrijf in kwestie. 

Volledig onderaan kan men dan nog een aantal opmerkingen meegeven. 

7.1.2.2 Contactpersonen 
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Indien men een nieuwe contactpersoon toevoegt, gaat men aangeven of deze persoon het profiel en/of 

reservaties mag beheren.  Indien men ook een loginaccount wenst voor deze contactpersoon moet men een geldig 

e-mail adres opgeven dat nog niet geregistreerd is en een unieke loginnaam. 

Na het opslaan wordt de logingegevens tab actief en kan men daar de login gegevens bewerken of ontkoppelen. 
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7.1.2.3 Taxonomie 

Hier kan men taxonomie toevoegen aan de klant.  Deze types en termen worden gecreeërd bij ‘Configuratie’ (zie 

7.3.1 Creatie taxonomie) 

 

7.2 Configuratie 

Hier heeft men een lijst van alle taxonomieën die men kan gebruiken bij de klanten.  De naam is de term die bij de 

klant gebruikt wordt om de lijst met types op te vullen. 
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7.2.1 Creatie taxonomie 

 
Bij het aanmaken van een nieuwe taxonomie moet men eerst een naam invullen en vervolgens kan men de lijst met 

termen gaan aanvullen. 
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7.2.2 Extra velden 

 
U kan hier ook extra velden gaan toevoegen die u kan zien op het profiel van de gebruiker. 

 

Detail: 
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7.2.3 Profiel 

 


