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

3 Zalen en materialen
3.1

Materiaalbeheer – Annulatie annuleert ook facturen + automatisch eindafrekening

Enkel voor materiaalbeheer – Automatische facturatie: Wanneer de volledige reservatie geannuleerd wordt én het
totaal van de reservatie is 0 euro dan zullen ook alle niet betaalde facturen automatisch geannuleerd worden en
wordt er een eindafrekening van 0 euro gemaakt zodat de reservatie volledig verwerkt is.
Indien voorschot/waarborg/saldo reeds betaald is hangt het af van de gewenste verwerking of de facturen
geannuleerd worden of dit bij de eindafrekening wordt gecorrigeerd. Deze keuze is aan de beheerder en moet
steeds manueel gebeuren. In dit geval zal er nooit automatisch geannuleerd worden.

3.2

Automatisch goedkeuren voor iedereen

Wanneer automatisch goedkeuren is aangevinkt op complex (of faciliteit) én er zijn geen klanttypes gekoppeld
voor automatisch goedkeuren, dan zullen alle aanvragen van iedereen worden goedgekeurd, ongeacht of een
klanttype hebben van de prijsstructuur of niet.

3.3

Aanvragen – filtergroep + factuuromschrijving

Het scherm om aanvragen te bevestigen is meer gelijkgetrokken met reservaties.
Je kan nu per reservatieaanvraag al een factuuromschrijving meegeven, deze wordt dan overgenomen op de
bevestigde reservatie. Aanvragen kunnen ook onmiddellijk in een filtergroep worden gestoken. Deze worden dan
gebruikt om aanvragen/reservaties gemakkelijker terug te vinden via eigen filtergroepering op het aanvragen
tabblad van de reservatiegroep.
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Tevens is de filter op weekdag ook toegevoegd op het aanvraagscherm om zo makkelijker reservaties te selecteren
en in bulk aan te passen.

Factuuromschrijving en de filtergroep zijn beide ook via bulk aan te passen
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4 Inschrijvingen

4.1

Fiscale attesten – datum betaling

Bij het maken van fiscale attesten moet rekening houden met de datum van betaling van de inschrijving.
Voor fiscale attesten van 2019: hier mogen geen inschrijvingen inzitten waarvan de factuur pas in 2020 is betaald.
Deze activiteiten komen op het fiscaal attest van 2020.
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/aangifte#q3

Alle activiteiten die fiscaal aftrekbaar zijn worden aanzien als opvang, dus ook jeugdkampen, sportkampen, etc.…
(zie puntje “Soorten opvang”). Dus ook deze activiteiten kunnen pas fiscaal worden afgetrokken in het jaar dat ze
betaald zijn.

Het fiscaal attest gaat enkel activiteiten toevoegen van het fiscale jaar én één jaar ervoor indien betaald in het
fiscale jaar. Dit wil zeggen: voor het fiscaal attest van 2020 worden activiteiten die betaald zijn in 2020 toegevoegd
indien activiteit in 2020 of 2019 is doorgegaan. Activiteiten die in 2020 betaald zijn maar nog van 2018 zijn, zullen
niet toegevoegd worden en kunnen helaas niet meer fiscaal worden afgetrokken wegen het zeer laattijdig betalen.
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4.2

Pasjes / prijscategorieën > Korting prijscategorie toepasbaar maken op pasjes

De mogelijkheid moet bestaan om de korting bij een prijscategorie ook toe te passen wanneer er reeds een
aangepaste basisprijs werd toegepast door een pasje.
Voor sommige activiteiten is er een aangepaste basisprijs wanneer de inschrijver in het bezit is van een pasje. De
mogelijkheid bestaat om dit pasje tijdens het inschrijven aan te kopen.
Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om een korting toe te kennen op een activiteit. Dit kan via de prijscategorie
of speciale kortingen.
Voor sommige activiteiten is het wenselijk dat zowel de aangepaste prijs van het pasje als de extra korting van de
prijscategorie wordt toegekend. Dit kan door zowel bij de prijscategorie als op de speciale kortingen aan te duiden
dat de korting ook mag toegepast worden op pasjes.
Tot slot worden, indien ingesteld, nog eventuele familiekortingen en volumekortingen toegepast via de instelling
“korting van toepassing”.
Voorbeeld:
•
•
•

Prijs activiteit: €8
Prijs pasje: €6
Speciale korting: 50%

Indien de prijscategorie geselecteerd wordt en het vinkje ‘Toepassen op pasjes’ is geactiveerd, zal de uiteindelijke
prijs €3 zijn. In het andere geval blijft dit €6.
De configuratie van het toekennen van een korting op een pasje gebeurt als volgt:
• Bij prijscategorieën (gewone kortingen):
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•

4.3
4.3.1

Bij speciale kortingen:

Bulk publish UiTdatabank
Activiteit Types

Bij inschrijvingen is een extra UiT Databank tabblad beschikbaar indien de Uit Databank Actief is aangevinkt bij de
UiTPAS instellingen. In dit tabblad kunnen enkel basisgegevens worden ingegeven voor het publiceren van een
activiteit naar de UiT Databank, die worden overgenomen op de activiteit

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.
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4.3.2

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.
Voor het publiceren van de activiteit naar de UiT Databank, moet de gebruiker zijn UiTID login invullen, 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.

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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4.3.2.1

Publiceren in bulk naar de UiTdatabank

Het is 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.
4.3.2.2 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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4.3.2.3

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 d.m.v. de icoontjes en hun kleurencode
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4.4

verplichte prijscategorie

Dit is een overzicht van de nieuwe functionaliteit ‘verplichte prijscategorie’ binnen de module inschrijvingen. Dit
houdt in dat men bij het inschrijven voor een activiteit expliciet vraagt de gewenste prijscategorie te selecteren
4.4.1

Configuratie op activiteitstype

Op het activiteitstype kan men aangeven dat er verplicht een prijscategorie geselecteerd dient te worden. Opgelet,
dit is enkel van toepassing indien er prijzen voor één of meerdere prijscategorieën gedefinieerd zijn.

4.4.2

Configuratie op activiteit

Op de activiteit kan men aangeven dat er verplicht een prijscategorie geselecteerd dient te worden,deze waarde
wordt bij het aanmaken van de activiteit overgenomen van het activiteitstype. Opgelet, dit zal enkel toegepast
worden indien er prijzen voor één of meerdere prijscategorieën gedefinieerd zijn.
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Indien men de gerelateerde activiteiten wenst aan te passen, dient men eerst de aanpassingen van de openstaande
activiteit te bewaren en vervolgens via de tab ‘Gerelateerde’ de aan te passen activiteiten te selecteren en de
wijzigen toepassen (voor meer informatie i.v.m. bulk editeren zie specifieke handleiding)

4.4.3

Inschrijven voor de activiteit

Indien de prijscategorie(en) op activiteitstype gedefinieerd worden, zal er steeds gekeken worden of dat er één van
de activiteiten de instelling ‘Verplichte prijscategorie’ aan heeft staan. Is dit het geval zal men in de detail steeds
verplicht worden om een prijscategorie (of basistarief) te kiezen om verder te gaan met de inschrijving.
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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 (1)
of via www.e2e.be/support
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