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2 Belangrijke wijziging in toegangsrollen
Bij deze levering hebben we wijzigingen aangebracht m.b.t. backoffice toegangen/rollen.
Deze wijzigingen werden uitgevoerd met het oog op het beter beveiligen en het meer GDPR-compliant
maken van onze applicaties.
Dit is van toepassing doorheen de gehele applicatie en alle modules.
Indien u hierbij vragen heeft kan u terecht bij Thomas (DPO (Data Protection Officer) –
thomas@e2e.be).
BELANGRIJK: Door deze aanpassingen zullen sommige toegangsregels meer specifiek moeten worden
ingesteld. Bespreek intern wie welke toegang moet krijgen en stel dit vervolgens zo in.
! Deze toegangen kunnen volgende de GDPR-wetgeving niet aangepast worden door e2e en dienen
door een beheerder binnen uw organisatie toegekend worden.
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2.1

2.1.1

Huidige situatie

Algemene beheerders

Algemene beheerders van een module hebben bij de huidige versie van onze applicatie beheerders
rechten om klanten, families en gezinsleden aan te maken en te wijzigen.
2.1.2

Specifiek klantenbeheerders zalen en materialen, Ticketing en evenementen

In de huidige situatie kan je ook mensen die geen beheerder zijn toegang en rechten geven op enkel
klanten en families.
➢ Beheer “zaalbeheer” > configuratie > toegang > tabblad “klanten”
Zaalbeheer

Hier is momenteel slechts één rol mogelijk > “beheerders”. In de nieuwe levering zijn deze rollen
uitgebreid. Zie hieronder bij Reservatie zalen en materialen, Ticketing en evenementen.
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2.1.3

Specifiek personenbeheerders inschrijvingen

In de huidige situatie kan je ook mensen die geen beheerder zijn toegang en rechten geven op enkel
personen en families.
➢ Beheer “inschrijvingen” > configuratie > toegang > tabblad “personen”
Inschrijvingen

Bij inschrijvingen waar men werkt met families en gezinsleden waren er twee rollen gedefinieerd:
“algemene gebruikers” en “raadplegers’. In de nieuwe levering zijn deze rollen uitgebreid. Zie hieronder
bij Inschrijvingen.

Aanpassingen Facilitator - Levering februari 2021

6

2.1.4

Specifiek klantenbeheerders toerisme

In de huidige situatie kan je ook mensen die geen beheerder zijn toegang en rechten geven op enkel
klanten.
➢ Beheer “groepsbezoeken” > configuratie > toegang > tabblad “klanten”

Hier is momenteel slechts één rol mogelijk > “beheerders”. In de nieuwe levering zijn deze rollen
uitgebreid. Zie hieronder bij Toerisme.
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2.2

Aanpassingen vanaf de levering Februari 2021

Om beter in regel te zijn met de GDPR-wetgeving hebben we deze rollen aangepast. De klantenrollen
gelden overkoepeld voor alle modules. Indien men voor zaal- of materiaalbeheer beheerder is van
klanten zal men dit bijgevolg ook zijn voor Ticketing/evenementen/producten.
Deze wijzigingen werden uitgevoerd met het oog op het beter beveiligen en het meer GDPR-compliant
maken van onze applicaties.
Indien u hierbij vragen heeft kan u terecht bij Thomas (DPO – thomas@e2e.be).
2.2.1

Reservatie zalen en materialen / Ticketing / evenementen

Zoals vermeld hierboven, bestaat er momenteel slecht 1 rol binnen klantenbeheer. De rollen zijn vanaf
de levering uitgebreid. Meer informatie vindt u hieronder.
2.2.1.1

Nieuwe rollen

Vanaf heden (levering vanaf februari 2021) kunnen nu ook ‘Gebruikers’ en ‘Raadplegers’ ingesteld
worden met rechten op klanten en personen. In de tabel hieronder een overzicht van de mogelijkheden
van de verschillende rollen

1

Klanten beheer
Klanten vanuit reservaties /
inschrijvingen / evenementen
Verenigingen
Instellingen
Acties
Overzetten klanten

Rollen binnen facilitator
Geen rol
Raadpleger
Geen toegang
raadplegen
Beperkte info via
raadplegen
pop-up
Geen toegang
raadplegen
Geen toegang
Neen
Geen toegang

Neen

Gebruiker
T-W-V-L
T-W-V-L

Beheerder
T-W-V-L
T-W-V-L

T-W-V-L
Neen

T-W-V-L
T-W-V-L

Ja

Ja

T-W-V-L: toevoegen/wijzigen/verwijderen/lezen
1

Hier wordt de effectieve toegang tot het klantenbeheer bedoeld, toegang via de knop “klanten”.
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2.2.1.2

Wat gebeurt er bij de levering?

•

Klantenbeheerders behouden hun rechten (2.1.2 Specifiek klantenbeheerders)

•

! Zaalbeheerders worden niet automatisch klantenbeheerders

Het kan dus voorvallen, zodra de levering heeft plaatsgevonden, dat u als zaalbeheerder geen
klanten meer kan toevoegen of wijzigen. Wil u dit wel nog doen, zal u als beheerder uzelf
moeten toevoegen als beheerder bij “klanten”.
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2.2.2

Inschrijvingen

Zoals vermeld hierboven, bestaan er binnen de module inschrijvingen bij personenbeheer slechts twee
rollen: algemeen beheerder en raadpleger. Deze zijn vanaf de levering uitgebreid. Meer informatie vindt
u hieronder.
2.2.2.1

Nieuwe rollen

Vanaf heden (levering vanaf februari 2021) kunnen nu ook ‘Gebruikers’ ingesteld worden met rechten
op personen. In de tabel hieronder een overzicht van de mogelijkheden van de verschillende rollen.

1

Personen beheer
Inschrijvingen
Instellingen
Acties
Instellen
identificatiecodes
Instellen
animatorenvergoedingen

Rollen binnen facilitator
Geen rol
Raadpleger
Geen toegang R
T-W-V-L
T-W-V-L
Geen toegang Geen toegang

Gebruiker
T-W-V-L
T-W-V-L
Geen toegang

Beheerder
T-W-V-L
T-W-V-L
T-W-V-L

Geen toegang

Geen toegang

T-W-V-L

T-W-V-L

Geen toegang

Geen toegang

Geen toegang

T-W-V-L

T-W-V-L: toevoegen/wijzigen/verwijderen/lezen
1

Hier wordt de effectieve toegang tot het personenbeheer bedoeld, toegang via de knop “personen”.

In tegenstelling tot toegang bij klanten kunnen er T-W-V-L -acties uitgevoerd worden op de gezinsleden
(en bij uitbreiding de gekoppelde familie van dit gezinslid) indien de gegevens geraadpleegd worden via
de inschrijving. De insteek hierachter is dat backoffice gebruikers die schrijfrechten hebben op een
activiteit (beheerder of raadpleger van de module Inschrijvingen) ook schrijfrechten moeten hebben tot
de ingeschreven gezinsleden en gekoppelde familieleden. We willen namelijk absoluut vermijden dat
deze backoffice gebruikers toegang moeten krijgen tot alle personen om bepaalde informatie van een
gezinslid/familie te raadplegen of te wijzigen of eventueel een extra gezinslid toe te voegen.
Dit verschilt tot de aanpak bij klanten waarbij enkel informatie van een klant kan geraadpleegd worden
indien me niet over de nodige klantrechten beschikt. De reden hiervoor is dat de noodzaak bij het
wijzigen van de data bij klanten sowieso lager ligt én dat bij klanten minder gevoelige informatie (bv.
medische fiche) als bij een persoon wordt bijgehouden.
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2.2.2.2

Wat met toegang tot de medische fiche

Daarnaast hebben we bij personen nog een extra rol toegevoegd voor de medische fiche. Dit omdat op
de medische fiche gevoelige gegevens bewaard worden die grondig moeten kunnen afgeschermd
worden.

In de tabel hieronder een overzicht van de mogelijkheden van deze toegang.

1

Medische fiche
Inschrijvingen > gezinslid > medische fiche
Inschrijvingen > andere gezinsleden > medische fiche

Geen toegang
medische fiche

Toegang medische

Geen toegang
T-W-V-L
raadplegen

T-W-V-L
T-W-V-L
T-W-V-L

fiche

1

Medische fiche > Hier wordt de effectieve toegang tot het personenbeheer bedoeld, toegang via de
knop “personen” > medische fiche.
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2.2.2.3
•

Wat gebeurt er bij de levering?

Personenbeheerders en raadplegers behouden hun rechten (0
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•

Specifiek personenbeheerders inschrijvingen)

•

! Beheerders inschrijvingen worden niet automatisch personenbeheerders

Het kan dus voorvallen zodra de levering heeft plaatsgevonden dat u als beheerder geen
families meer kan toevoegen of wijzigen. Wil u dit wel nog doen, zal u als beheerder uzelf
moeten toevoegen als beheerder bij “personen”.
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2.2.3

Toerisme

Zoals vermeld hierboven, bestaat er momenteel slecht 1 rol binnen toerisme. Deze zijn vanaf de levering
uitgebreid. Meer informatie vindt u hieronder.
2.2.3.1

Nieuwe rollen

Vanaf heden (levering vanaf februari 2021) kunnen nu ook ‘Gebruikers’ en ‘Raadplegers’ ingesteld
worden met rechten op klanten. In de tabel hieronder een overzicht van de mogelijkheden van de
verschillende rollen.

Klanten beheer 1
Boekingen > klanten
Instellingen

Rollen binnen facilitator
Geen rol
Geen toegang
Beperkte info via pop-up
Geen toegang

Raadpleger
raadplegen
raadplegen
Geen toegang

Gebruiker
T-W-V-L
T-W-V-L
Geen toegang

Beheerder
T-W-V-L
T-W-V-L
T-W-V-L

T-W-V-L: toevoegen/wijzigen/verwijderen/lezen
1

Hier wordt de effectieve toegang tot het klantenbeheer bedoeld, toegang via de knop “klanten”.

2.2.3.2

•

Wat gebeurt er bij de levering?

Klantenbeheerders behouden hun rechten
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•

! Beheerders groepsbezoeken worden niet automatisch klantenbeheerders

Het kan dus voorvallen zodra de levering heeft plaatsgevonden dat u als beheerder geen klanten
meer kan toevoegen of wijzigen. Wil u dit wel nog doen, zal u als beheerder uzelf moeten
toevoegen als beheerder bij “klanten”.

2.3

Wij raden aan

Door deze aanpassingen zullen sommige toegangen niet meer ingesteld staan als voorheen.
Bespreek intern wie welke toegang moet krijgen en stel dit vervolgens zo in.
•
•
•

2.4

Huidige beheerders van de verschillende modules zullen geen automatische toegang meer
hebben om klanten/personen te bewerken.
Ga goed na welke accounts wel toegang moeten hebben. Elke beheerder kan deze gaan
instellen. Kies zorgvuldig binnen de nieuwe rollen.
Beheerders van de specifieke modules hebben rechten op de toegangsrollen voor
klanten/personen in te stellen.

Aandachtspunt

Het is mogelijk dat na gebruikers die exclusief toegang hebben tot het beheer van klanten en/of personen, en dus
geen toegang tot de specifieke modules, na de levering geen mogelijkheid meer hebben om naar het
beheerdersluik te gaan. Indien dit het geval is, gelieve ons te contacteren. Wij dienen dan een kleine aanpassing te
doen waardoor dit wel mogelijk zal zijn.
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3 Belangrijke wijziging fiscale attesten
! Update fiscale attesten per 01/01/2021
De wetgeving omtrent de belastingvermindering voor kinderopvang is gewijzigd
• Vanaf het inkomstenjaar 2020:
o Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro.
o De leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar.
o Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in
aanmerking voor een belastingvermindering.
• Vanaf het inkomstenjaar 2021:
o Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70
euro en zal elk jaar geïndexeerd worden.
Alle informatie kan u vinden op https://financien.belgium.be/nl/programmawet/gezinsfiscaliteit
Dit heeft impact op het genereren van de fiscale attesten binnen de applicatie.
Wat is aangepast;

3.1

Reeds aangemaakte attesten

De reeds gemaakte fiscale attesten inkomstenjaar 2021 zijn verwijderd uit de applicatie daar deze verkeerde
informatie
bevatten.

3.2
➢

Instellingen per jaar
Beheer inschrijvingen > lijsten > fiscale attesten > maak attesten

•
•
•
•

“maximum dagtarief fiscaal attest” is niet meer aanpasbaar voor 2019, 2020 en 2021 aangezien we de
waarden kennen tot 2021.
vanaf 2022 zal dit terug aanpasbaar zijn, omdat we daarvan nog geen gegevens kennen en zal ieder jaar
geïndexeerd worden.
Leeftijdsgrens was voor 2019 12 jaar vanaf 2020 is dit 14 jaar.
Leeftijdsgrens - zware handicap was voor 2019 18 jaar vanaf 2020 is dit 21 jaar
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Uiteraard gaat het fiscaal attest nu ook rekening houden met al deze parameters.

3.3

Automatische update van de templategegevens

Van zodra iemand fiscale attesten wil aanmaken is er nu een controle ingebouwd die controleert of er geen oude
gegevens instaan : Hiervan komt een melding tot deze gegevens aangepast zijn en is het niet mogelijk om fiscale
attesten te generen.

Er kan ook voor gekozen worden om al deze parameters via tokens in de template automatisch aan te passen
Door op de knop “Template Aanpassen” te klikken worden bovenstaande gegevens aangepast in de template.
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Het systeem zal de standaardwaarden van datum gaan aanpassen en eveneens controleren of er nog ergens een
vorig jaartal vermeld wordt. U krijgt hier een melding van.
! Deze moet u zelf nog manueel gaan controleren en aanpassen indien gewenst in de template

3.4

Controle templates fiscale attesten + Tokens

! Wij raden ten sterkste aan een eerste fiscaal attest te genereren en deze te controleren of alle gegevens
correct zijn aangepast.
U kan ook de templates manueel gaan aanpassen via;
➢ Beheer inschrijvingen > configuratie > instellingen > templates >> selecteer het template van type “fiscaal
attest

Het systeem zal de standaardwaarden van datum gaan aanpassen en eveneens controleren of er nog ergens een
vorig jaartal vermeld wordt. U krijgt hier een melding van.
! Deze moet u zelf nog manueel gaan controleren en aanpassen indien gewenst in de template

3.5

Fiscale attesten opmaken pas jaar nadien (of ten vroegste in december).

Je kan ten vroegste in december de fiscale attesten opmaken, maar we raden aan dit pas in januari te doen.
Dit om nieuwe aanpassingen in het fiscaal stelsel te kunnen opvangen, zoals dit jaar (2021).
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4 Zalen en materialen
4.1

Kalender – Aanduiding dag van vandaag

De huidige dag op de kalender van Planning en Weekplanning heeft nu een omkadering. Zo is het in één oogopslag
duidelijk welk de dag van vandaag is.
+ De RESET knop behoudt het huidige Complex.

4.2

Weekplanning: Duidelijke weergave label in verhouding met achtergrondkleur

De tekst op de weekplanning zal worden aangepast conform de achtergrondkleur. Standaard wordt de tekst in het
zwart weergegeven. Wanneer de achtergrondkleur te donker wordt, zal de tekstkleur wijzigen naar wit zodanig dat
er voldoende contrast is en de tekst leesbaar blijft.
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4.3

Mogelijkheid om geen melding te geven van openstaande facturen

De beheerder/reserveerder krijgt bij het reserveren een melding indien de klant nog openstaande facturen heeft.
Vanaf nu is het ook mogelijk om als beheerder deze melding uit te schakelen.
➢

Beheer reservaties > configuratie > instellingen > algemene instellingen

Indien bovenstaande instelling aangevinkt staat (standaard staat ze aan) en de klant heeft nog openstaande
facturen, zal bij ingave of goedkeuring van een reservatie hierover een melding komen in de backoffice.

4.4

Optimalisatie front reserveren via “overzicht zalen” en “zoek infrastructuur”

Op het front bestaat de mogelijkheid om een overzicht van complexen en zalen weer te geven.
Via overzicht zalen;
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Wanneer een complex of zaal geraadpleegd wordt, bestaat de mogelijkheid om onderaan het scherm op de knop
‘Reserveer’ te klikken.
Tot op heden werd hierna het algemene scherm voor het ingeven van een nieuwe reservatie geladen. We hebben
dit verfijnd zodanig dat er wordt gesorteerd op het complex én de zaal (indien geselecteerd) van waar vertrokken
werd zodanig dat deze selectie niet opnieuw hoeft te gebeuren.
Hieronder het voorbeeld waarbij 1 faciliteit geselecteerd werd binnen een complex >> reserveer

Het getoonde overzicht toont enkel de geselecteerde faciliteit, waarbij voordien de volledige lijst van complexen
en faciliteiten zichtbaar werd.
Deze optimalisatie is ook doorgevoerd wanneer de klant zoekt via “zoek infrastructuur”.
Door het ingeven van zoektermen worden bepaalde complexen en faciliteiten teruggevonden.

Na klikken op ‘Reserveer’ wordt de filtering op complex en zaal overgenomen waarna direct kan gestart worden
met de reservatie. Dit wil zeggen, er kan gestart worden met het selecteren van de juiste datum en uur waarna
een nieuwe aanvraag kan gestart worden.
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4.5

Groepsnaam wijzig baar op front

Vanaf heden is het mogelijk om de groepsnaam van een reservatiegroep te wijzigen op het front. Voordien kon dit
enkel door een beheerder in de backoffice.
De klant dient hiervoor Ga hiervoor naar ‘Mijn reservaties’ en selecteer een reservatie uit de reservatiegroep.

Wijzig de groepsnaam en klik op ‘Opslaan’.

De groepsnaam is gewijzigd:
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4.6

Subsidies - BTW niet opnemen in de correctie voor btw-plichtige klanten

Het is vanaf nu ook mogelijk om BTW niet mee op te nemen in de correctie voor btw-plichtige klanten. Hieronder
wordt dit uitgelegd.

! belangrijk om weten
•
•

Dit is in te stellen door e2e > indien u hiervan gebruikt wenst te maken, gelieve uw projectmanager to
contacteren
Eénmaal ingesteld zal dit van toepassing zijn voor de nieuw te genereren facturen en zal niet van
toepassing zijn op de reeds bestaande facturen.

Subsidies worden normaal gezien steeds geëxporteerd op dezelfde manier voor particulieren en btw-plichtige
klanten. Hierbij wordt de correctie van de subsidie mét btw geëxporteerd => Situatie 1:
Onderstaande voorbeeld gaan steeds uit van een huur van 10 uur aan 10,00 excl. 21% BTW / uur en een
prijssubsidie factor 12.
Situatie 1: BTW wordt opgenomen in de correctie van de prijssubsidie
Deze werkwijze is in principe grotendeels hetzelfde als bij een niet Btw-plichtige klant, met dit verschil dat de klant
121,00 euro aan het AGB betaalt maar nu ook 273,00 euro kan terugvorderen.
Uiteindelijk maakt de klant dus 152,00 euro winst.

Ook hier moet de gemeente een subsidie inboeken via een aanrekening op een algemene rekening beginnend met
649. De gemeente ontvangt hiervoor een document (geen factuur) van het AGB met het totaalbedrag van de
prijssubsidie (1452,00 euro).
Nu kan er op eenvoudige vraag een andere situatie worden gefactureerd/geëxporteerd voor btw-plichtige klanten
waarbij de BTW niet wordt opgenomen bij de correctie van de prijssubsidie => Situatie 2:
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Situatie 2: BTW wordt niet opgenomen in de correctie van de prijssubsidie
Deze werkwijze is grotendeels dezelfde als de werkwijze hierboven, met dit verschil dat er geen BTW wordt
opgenomen in het bedrag voor correctie van de prijssubsidie (lijn 3).
In plaats van -1452,00 euro zal de correctie -1200 euro bedragen. Dit maakt dat het totaalbedrag van de factuur
groter (373,00 euro i.p.v. 121,00 euro).
De klant betaalt dus 373,00 euro aan het AGB en kan nu ook nog 273,00 euro BTW terugvorderen.
Uiteindelijk betaald effectief 100,00 euro oor de huur.

Ook hier moet de gemeente een subsidie inboeken via een aanrekening op een algemene rekening beginnend met
649. De gemeente ontvangt hiervoor een document (geen factuur) van het AGB met het totaalbedrag van de
prijssubsidie (1200,00 euro).
Dit houdt ook effectief in dat de prijs van de factuur voor Btw-plichtige klanten hoger is dan wat er ingesteld wordt
bij de huurprijs! De factuur voor een particulier blijft onveranderd. Daarvan zal de prijs nog steeds 121,00
bedragen.
Een voorbeeld van een pdf gemaakt in facilitator waarbij de BTW niet wordt opgenomen in de correctie van de
prijssubsidie (voor een btw-plichtige klant):
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Factuur voor particulier (ongewijzigd):

Exports naar Mercurius, Alfa – Cipalschaubroek en NH - Cevi zullen de factuurlijnen ook op deze manier gaan
exporteren indien deze functionaliteit geactiveerd is.
Vraag dit na bij uw projectmanager om de nodige stappen te ondernemen om deze functionaliteit te activeren
aangezien er ook wijzigingen in de PDF-templates nodig zijn.
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4.7

Facturatie export – Download rechtstreeks XML

Export facturatie: Naast de knop ‘download zip export’ (met xml en pdf) is er nu ook een knop ‘download xml’. Zo
hoeft men geen zip uit te pakken.

4.8

PDF Factuur – Mail versturen – Automatische selectie contacten

Automatische selectie van contacten in de pop-up om mail te versturen vanop het factuurdetail (enkel indien pdffacturen worden gemaakt):
Standaard zal reeds het hoofdcontact én de betalende contactpersoon (van de factuur) zijn aangevinkt in de
keuzelijst van contactpersonen.
Indien een andere facturatie contactpersoon is ingesteld op klantenprofiel zal deze ook automatisch worden
aangevinkt.

4.9

Factuur – Mail versturen – Automatische selectie klant

In de pop-up om mail te versturen vanop factuurdetail (enkel indien pdf-facturen worden gemaakt):
Wanneer het emailadres voor facturatie is ingevuld - dan wordt deze gebruikt op het “Klant” item in de keuzelijst
van contactpersonen. Als hier specifiek een mailadres is ingevuld, dan zal het klantitem ook automatisch
geselecteerd hebben.
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Voorbeeld:
Op klant:

Factuur detail – Mail pop-up:

4.10 Alfa boekhouding > Export ALFA: Rekeningnummer wordt nu ook mee doorgegeven
Indien het rekeningnr. (IBAN) ingevuld is op de klant en het is een Belgisch rekeningnummer zal dit mee
doorgegeven worden in de export naar ALFA. Hierdoor kunnen de terugbetalingen makkelijker verlopen.
Énkel Belgische rekeningnummers worden aanvaard door ALFA, waardoor wij geen buitenlandse
rekeningnummers kunnen mee doorsturen.
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5 Inschrijvingen
5.1

Fiscale attesten – nieuwe regeling i.v.m. kinderopvang

! Update fiscale attesten per 01/01/2021
De wetgeving omtrent de belastingvermindering voor kinderopvang is gewijzigd
• Vanaf het inkomstenjaar 2020:
o Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro.
o De leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar.
o Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in
aanmerking voor een belastingvermindering.
• Vanaf het inkomstenjaar 2021:
o Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70
euro en zal elk jaar geïndexeerd worden.
Alle informatie kan u vinden op https://financien.belgium.be/nl/programmawet/gezinsfiscaliteit
Dit heeft impact op het genereren van de fiscale attesten binnen de applicatie.
Wat is aangepast;
5.1.1

De reeds gemaakte fiscale attesten inkomstenjaar 2021 zijn verwijderd uit de applicatie daar deze
verkeerde informatie bevatten.

5.1.2

Instellingen per jaar

➢

Beheer inschrijvingen > lijsten > fiscale attesten > maak attesten

•
•
•
•

“maximum dagtarief fiscaal attest” is niet meer aanpasbaar voor 2019, 2020 en 2021 aangezien we de
waarden kennen tot 2021.
vanaf 2022 zal dit terug aanpasbaar zijn, omdat we daarvan nog geen gegevens kennen en zal ieder jaar
geïndexeerd worden.
Leeftijdsgrens was voor 2019 12 jaar vanaf 2020 is dit 14 jaar.
Leeftijdsgrens - zware handicap was voor 2019 18 jaar vanaf 2020 is dit 21 jaar
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Uiteraard gaat het fiscaal attest nu ook rekening houden met al deze parameters.
5.1.3

Automatische update van de templategegevens

Van zodra iemand fiscale attesten wil aanmaken is er nu een controle ingebouwd die controleert of er geen oude
gegevens instaan : Hiervan komt een melding tot deze gegevens aangepast zijn en is het niet mogelijk om fiscale
attesten te generen.

Er kan ook voor gekozen worden om al deze parameters via tokens in de template automatisch aan te passen
Door op de knop “Template Aanpassen” te klikken worden bovenstaande gegevens aangepast in de template.
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Het systeem zal de standaardwaarden van datum gaan aanpassen en eveneens controleren of er nog ergens een
vorig jaartal vermeld wordt. U krijgt hier een melding van.
! Deze moet u zelf nog manueel gaan controleren en aanpassen indien gewenst in de template

5.1.4

Controle templates fiscale attesten + Tokens

! Wij raden ten sterkste aan een eerste fiscaal attest te genereren en deze te controleren of alle gegevens
correct zijn aangepast.
U kan ook de templates manueel gaan aanpassen via;
➢ Beheer inschrijvingen > configuratie > instellingen > templates >> selecteer het template van type “fiscaal
attest

Het systeem zal de standaardwaarden van datum gaan aanpassen en eveneens controleren of er nog ergens een
vorig jaartal vermeld wordt. U krijgt hier een melding van.
! Deze moet u zelf nog manueel gaan controleren en aanpassen indien gewenst in de template

5.1.5

Fiscale attesten opmaken pas jaar nadien (of ten vroegste in december).

Je kan ten vroegste in december de fiscale attesten opmaken, maar we raden aan dit pas in januari te doen.
Dit om nieuwe aanpassingen in het fiscaal stelsel te kunnen opvangen, zoals dit jaar (2021).
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5.2

Filter op gezinsleden voor Uit pasnummer

In het overzicht van gezinsleden is er een filter bijgekomen om te zoeken op het al dan niet ingevuld zijn van het
UiTPAS nummer. Deze filter is enkel zichtbaar indien UiTPAS geactiveerd is.

5.3

In bulk ingeven van aanwezigheden

Via deze functionaliteit wordt het mogelijk dat men per activiteit voor alle ingeschreven personen de aanwezigheid
in 1 actie kan ingeven.
5.3.1

Ingave aanwezigheden

We maken hier een onderscheid tussen activiteiten zonder agenda en deze met een agenda. Activiteiten zonder
agenda kunnen slechts één aanwezigheid bevatten terwijl deze met agenda per agenda item één aanwezigheid
kan bevatten.
Het opgeven van aanwezigheden is hier enkel mogelijk indien men reeds is ingeschreven en ook enkel en alleen
voor degene met de status ingeschreven (niet voor degene op wachtlijst). Men kan deze starten vanop 2 locaties
vanuit het detail van een activiteit:
• Beheer Inschrijvingen > activiteit >> selecteer de activiteit > tab inschrijvingen => Aanwezigheden in bulk
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• Beheer Inschrijvingen > activiteit >> selecteer de activiteit > tab aanwezigheden => Aanwezigheden in bulk

5.3.2

Activiteit zonder agenda

Bij het klikken op de knop ‘aanwezigheden in bulk’ komen we terecht in een overzicht met alle bestaande
ingeschreven registraties. Voor dit type activiteit dient men enkel aan te geven of het gaat over aankomst of vertrek
en een bijhorend tijdstip. Standaard staat deze op aankomst en bij het tijdstip wordt het huidige uur weergegeven.

Nu kan men één, meerdere of alle registraties selecteren en hiervoor de aankomst of vertrek bevestigen. Alle
registraties zullen hetzelfde tijdstip bevatten, indien er aanpassingen nodig zijn kan dit via het overzicht van
aanwezigheden binnen de activiteit zelf. Via dit overzicht is het niet mogelijk om tijdstippen te wijzigen. Na
bevestiging krijgen we een lijst van alle reeds geregistreerde aanwezigheden (in het rood weergegeven) en een lijst
van alle nieuwe aanwezigheden.
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Via de knop ‘Terug naar activiteit’ kan men eenvoudig terugkeren naar het detail van de activiteit om hier
eventuele wijzigingen toe te passen.
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5.3.3

Activiteit met agenda

Bij het klikken op de knop ‘aanwezigheden in bulk’ komen we terecht in een overzicht met alle bestaande
ingeschreven registraties. Voor dit type activiteit zal men buiten aankomst/vertrek modus en tijdstip ook nog
moeten aangeven over welke dag binnen de activiteit het gaat en zijn bijhorend tijdstip. Standaard staat deze op
aankomst en bij het tijdstip aankomst/vertrek wordt het huidige uur weergegeven, activiteit datum staat op de
eerste dag van de activiteit met zijn daar bijhorende tijdstippen. Indien er voor een bepaalde dag geen tijdstippen
beschikbaar zijn, zal er een waarschuwing getoond worden en moet men een andere datum en tijdstip selecteren
alvorens men de aanwezigheden kan registreren.
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5.3.4

Aanwezigheid aanpassen

Vanuit dit overzicht kan men aanwezigheden gaan verwijderen en aanpassen. Aanpassen is mogelijk door te klikken
op het aankomst of vertrek tijdstip.

5.4

Activiteit voor een beperkte groep aanmaken / nieuw > persoonstypes

Via deze functionaliteit wordt het mogelijk dat men een activiteit enkel beschikbaar stelt voor een bepaalde groep
personen. Bijvoorbeeld een activiteit specifiek voor mensen met een beperking.
! Deze mogelijkheid dient ingesteld te worden door e2e.
5.4.1

Definiëren van persoonstypes

Bij configuratie personen > Instellingen > Persoonstype kan men de verschillende soorten persoonstypes gaan
definiëren. Deze types kunnen vervolgens gekoppeld worden aan gezinsleden en gebruikt worden voor het
opstellen van een beveiligingsregel.
Een persoonstype heeft een unieke referentie en een benaming. Indien een persoonstype online staat, wil dit
zeggen dat de eindgebruiker deze zelf kan selecteren. Enkel de persoonstypes die actief zijn kunnen gebruikt
worden.
➢

Beheer inschrijvingen > personen > configuratie > Instellingen > Persoonstype
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5.4.2

Gebruik van persoonstypes

Na creatie van de persoonstypes, kunnen deze gekoppeld worden aan gezinsleden. Door het aanmaken van een
beveiligingsregel aan de hand van een persoonstype, kan men een activiteit (of prijscategorie) gaan beveiligen
zodat deze enkel voor dit type gezinsleden beschikbaar is.
5.4.2.1

Koppelen aan gezinslid

Als beheerder kan men op het detail van een gezinslid de gewenste persoonstypes gaan selecteren. Deze
wijzigingen worden steeds gelogd.
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Vanuit het overzicht van gezinsleden is het mogelijk om een overzicht te zien van alle gezinsleden waaraan er een
persoonstype gekoppeld is.

Een eindgebruiker kan via zijn profiel de persoonstypes ook koppelen aan een gezinslid (screenshot van
onlinegebruiker)
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5.4.2.2

Gebruik in beveiligingsregel

Indien er persoonstypes beschikbaar zijn, kan men op een beveiligingsregel gaan opgeven of deze toegepast moet
worden op basis van postcode of op basis van een persoonstype.
Standaard zal steeds de postcode geselecteerd staan. Indien er meerdere regels binnen een groep gedefinieerd
worden, wordt er gekeken of er 1 regel voldoet om recht te hebben op deze beveiliging.
➢

Beheer inschrijvingen > Configuratie > Instellingen > Beveiligingsregels >> selecteer een regel (of maak een
nieuwe aan via “toevoegen”)
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Bij selectie van persoonstype, kan men één van de actieve persoonstype selecteren voor de creatie van een regel.
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5.4.3

Beveiligde activiteit

Op activiteit(type) kan men de beveiligingsregel gaan koppelen, vanaf dit moment is de activiteit beveiligd. Indien
er een beveiligingsregel op basis van een persoonstype wordt gekoppeld, houdt dit in dat enkel de personen met
die persoonstype mogen inschrijven, niet de andere gezinsleden.

Indien men een prijscategorie enkel voor een beperkte groep beschikbaar wil stellen, kan men dit bij het
aanmaken/bewerken van een prijscategorie.
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5.4.3.1

Registreer als reserveerder

Indien men als reserveerder een inschrijving gaat doen, kan men alsnog een gezinslid inschrijven voor een beveiligde
activiteit zonder dat deze hier in normale omstandigheden recht op heeft. Dit gezinslid wordt niet standaard mee
geselecteerd en in de lijst van gezinsleden staat duidelijk aangegeven dat deze geen recht heeft om zich in te
schrijven.
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5.4.3.2

Registreer als eindgebruiker

Als eindgebruiker zal men enkel de gezinsleden kunnen inschrijven die voldoen aan de beveiligingsregel, de andere
gezinsleden staan niet actief in de selectielijst. Indien men geen gezinslid heeft geselecteerd die voldoet aan deze
beveilingsregels, zal de activiteit niet zichtbaar staan in de lijst van activiteiten bij inschrijving.
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5.5

Alfa boekhouding > Export ALFA: Rekeningnummer wordt mee doorgegeven

Indien het rekeningnr. (IBAN) ingevuld is bij de contactpersoon en het is een Belgisch rekeningnummer zal dit mee
doorgegeven worden in de export naar ALFA. Hierdoor kunnen de terugbetalingen makkelijker verlopen.
Énkel Belgische rekeningnummers worden aanvaard door ALFA, waardoor wij geen buitenlandse
rekeningnummers kunnen mee doorsturen.
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6 Ticketing
6.1

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.
6.1.1

Configuratie op Activiteitsype

Op het Activiteitsype kan men aangeven of annulatie vooraf mogelijk is.
➢ Beheer Ticketing > configuratie > Activiteitsype

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.

6.1.2

Configuratie op activiteit

Op de activiteit zelf worden de instellingen van het Activiteitsype 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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6.1.3

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.
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7 Evenementen
7.1

Weergeven btw-nummer bij klanten

Op het detail van de klant is het nu ook mogelijk op het btw-nummer te consulteren en aan te
passen
➢ Beheer evenementen > klanten >> selecteer een klant;

8 Facturatie
8.1

Alfa boekhouding > Export ALFA: Rekeningnummer wordt nu ook mee doorgegeven

Indien het rekeningnr. (IBAN) ingevuld is op de klant en het is een Belgisch rekeningnummer zal dit mee
doorgegeven worden in de export naar ALFA. Hierdoor kunnen de terugbetalingen makkelijker verlopen.
Énkel Belgische rekeningnummers worden aanvaard door ALFA, waardoor wij geen buitenlandse
rekeningnummers kunnen mee doorsturen.
Dit is van toepassing voor zaalbeheer, inschrijvingen en ticketing.
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9 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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