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2 UiTdatabank en UiTPAS
Met de uitbreiding koppeling UiTdatabank en UiTPAS is het binnen de modules Inschrijvingen en Ticketing mogelijk
om activiteiten te publiceren en UiTPAS kortingen toe te kennen.
Bij aankoop van deze uitbreidingen wordt deze toegepast op zowel inschrijvingen EN ticketing.
De uitbreiding UiTPAS is een aanvulling bij publiceren in de UiTdatabank. Dit zorgt ervoor dat personen met een
kansentarief een verminderd tarief kunnen genieten bij bepaalde activiteiten.

3 UiTdatabank
Door de koppeling met de UiT-databank worden de evenementen die gedefinieerd staan in facilitator automatisch
overgenomen in de UiT-databank en weergegeven op de website https://www.uitinvlaanderen.be/.

3.1

3.1.1

UiTdatabank beschikbaar bij activiteittype en activiteit

Op type activiteit

Bij het type activiteit is een extra UiT Databank tabblad beschikbaar. In dit tabblad kunnen basisgegevens worden
ingegeven voor het publiceren van een activiteit naar de UiT Databank, die worden overgenomen op de activiteit

➢ Beheer inschrijvingen > Configuratie > type activiteit >> selecteer het type >> tabblad Uit databank

Hier wordt standaard de postcode overgenomen uit de UiTPAS instellingen, maar kan gewijzigd worden. De
postcode is vereist om een locatie te kunnen zoeken en instellen. De Locatie en Organisator is rechtstreeks
gekoppeld aan de UiT databank.
Geef het Thema, subthema, locatie en organisatie is.
Labels kunnen vrij toegevoegd worden, dit zijn woorden waar op gezocht kan worden door de online gebruiker om
uw activiteit te vinden, vb “wandelen”
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3.1.2

Op activiteit

Bij het aanmaken of bewerken van een activiteit, is er ook een extra UiT Databank tabblad, waarbij de
basisgegevens ingevuld op het activeittype wordt overgenomen. Daarnaast is er een verplichte omschrijving dat
gebruikt wordt voor het publiceren van de activiteit.

3.2

Publiceren van een activiteit naar de UiTdatabank

Wanneer een activiteit is aangemaakt en alle nodige gegevens zijn ingevuld kan u deze eenvoudig gaan publiceren.
➢ Selecteer de activiteit > tabblad “uitdatabank”

De gebruiker zijn UiTID login invullen, deze is bekomen via UitInVlaanderen (Publiq). Deze wordt per gebruiker
bijgehouden en niet per activiteit, dus wordt enkel de eerste keer gevraagd. Bij het publiceren worden de
aangepaste gegevens ook automatisch opgeslagen.

U kan deze gegevens opslaan zonder effectier reeds te publiceren. Wil u wel publiceren
> knop publiceren
Na het publiceren wordt ook de UiT Databank event ID weergegeven en de datum van publicatie naar UiT
Databank. De gebruiker kan op de event ID klikken om de activiteit rechtstreeks in de UiT Databank te bekijken of
bewerken.
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3.3

Publiceren in bulk naar de UiTdatabank

Het is ook mogelijk om activiteiten aangemaakt via formule in bulk te publiceren naar de UiTdatabank.
Alvorens men kan publiceren in bulk, raden wij aan om eerst een basisactiviteit te publiceren en nadien de
gerelateerde activiteiten.
1. Selecteer een activiteit > ga naar tabblad UiT databank > Publiceren
2. Ga naar tabblad “gerelateerd” > selecteer alles > Publiceren in UiTdatabank
! Het is niet noodzakelijk om de eerste activiteit reeds te publiceren maar wanneer u direct naar gerelateerde gaat,
is de eerste activiteit niet mee gepubliceerd. Publiceren van gerelateerde zal alle activiteiten -1 publiceren.

In het voorbeeld hierboven is 01/07 de activiteit die reeds gepubliceerd is - datums 08/07 tem 26/08 die in bulk
gepubliceerd worden.
Er zijn drie statussen van het icoon “UiT”

Activiteit met onvolledige data voor publicatie

Volledige data beschikbaar maar nog niet gepubliceerd

Activiteit gepubliceerd
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! Bij het aanmaken van activiteiten via formule is bij het aanmaken (voor opslaan) de tab “UiT databank” reeds
beschikbaar. U kan hier best reeds de gegevens ingeven, terug naar tab “algemeen” en dan opslaan. Op deze
manier worden de gegevens ingevuld bij UiT reeds meegenomen bij alle andere gerelateerde activiteiten.

Na het opslaan maakt de applicatie alle aangegeven activiteiten aan.

3.4

Publiceren in bulk na aanpassingen in de activiteit

Wanneer u in bulk aanpassingen gaat doen, vb. de prijs aanpassen nadat de activiteiten reeds gepubliceerd zijn,
dient u dezelfde stappen te ondernemen; één activiteit aanpassen EN publiceren, nadien alle gerelateerde
selecteren, prijzen aanpassen en publiceren.
1.
2.

Selecteer 1 activiteit > pas de prijs aan > publiceren in Uit
Selecteer nadien “gerelateerd” > selecteer alle activiteiten > instellingen aanpassen > prijzen wijzigen >
opslaan
> publiceren
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3.5

Overzicht en filter UiT databank status

Bij het overzicht van de activiteiten is ook een filter toegevoegd

Er kan gefilterd worden op “onvolledige data, niet gepubliceerd, gepubliceerd en niet van toepassing”
Het overzicht van de activiteiten toont ook duidelijk de status dmv de icoontjes en hun kleurencode
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4 UiTPas
De uitbreiding UiTPAS is een aanvulling bij publiceren in de UiTdatabank. Dit zorgt ervoor dat personen met een
kansentarief een verminderd tarief kunnen genieten bij bepaalde activiteiten.
We koppelen de module aan de UiTPAS. Bij de boeking van een activiteit wordt gecontroleerd of het kind een
UiTPAS met kansentarief heeft op basis van het rijksregisternummer of het Uit Pasnummer.
Het correcte kansentarief voor de activiteit/inschrijver wordt opgevraagd via UiTPAS. De kortingen worden beslist
en toegekend in de UiTPAS database, overeen te komen tussen de gemeente/organisatie en UiTdatabank.
Na de betaling wordt de verkoop automatisch doorgestuurd naar de UiTPAS-balie.
! Uitpunten sparen en inruilen gebeurt manueel via de UiTPAS-balie.

4.1

UiTPAS instellen op het gezinslid

Het uitpasnummer kan door de beheerder of de onlineklant ingegeven worden bij het profiel van het gezinslid.
Ook kan je aan de hand van het rijkregisternummer controleren of er een uitpasnummer beschikbaar is. Dit kan
door op het groene cirkeltje te drukken. Wanneer er dan een Uitpas nummer gekend is in de uitbalie zal deze
automatisch opgehaald worden.

Het al dan niet toekennen van een uitpastarief op de activiteit wordt ingesteld door de beheerders in de UiTdatabank
applicatie.

4.2

Overzicht gezinsleden met uitpasnummer

Je kan consulteren welke gezinsleden een uitpasnummer ingegeven hebben in hun profiel
➢ Beheer personen > gezinsleden > je kan filteren op UiTPAS
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5 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 09/267 64 70 (optie 1 facilitator) of
via www.e2e.be/suppport
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