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2 Introductie 

Deze handleiding  geeft  een  overzicht  van  de  aanpassingen  en  nieuwe  functionaliteiten  naar  aanleiding  van  

de laatste  levering. 

 

3 Zalen en materialen 

 

3.1 Meerder foto’s mogelijk op complexen, faciliteiten en materialen 

Bij de configuratie van een complex en een faciliteit is het nu mogelijk om verschillend foto’s te publiceren. 

Aangezien materialen ook een faciliteit is, bijgevolg ook materialen. 

Dit geeft u de mogelijkheid om online gebruikers meer zichtbaarheid te geven op de zalen. 

 

➢ Beheer reservaties > selecteer uw complex >> tabblad algemeen 

 

 
 

U kan hier nu verschillende foto’s toevoegen alsook de volgorde aanpassen.  

>>  opslaan 

 

U en de onlinegebruiker ziet dit bij het overzicht van zalen en faciliteiten 
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Hetzelfde geld voor de faciliteiten.  

Dit kan ingesteld worden op de complexen en faciliteiten bij zaal- en materiaalbeheer 

 

3.2 Betaalstatus toegevoegd bij week- en planning 

In het overzicht bij de planningen, zowel de algemene planning als de weekplanning, kan je bij de reservatie zien of 

deze al dan niet betaald is 

 

➢ Beheer zalen > Planning 
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➢ Beheer zalen > planning > weekplanning 

 

 
 

 

3.3 Planning met paginering 

Voor een verbeterde prestatie van de applicatie kan er optioneel een paginering op de planning worden gezet. 

Indien er véél faciliteiten/materialen getoond worden, zal de planning met paginering sneller kunnen getoond 

worden. Dit is enkel mogelijk op de algemene planning, niet op de weekplanning 

 

Indien leeg of 0 zal er geen paginering worden toegepast. 

Standaard staat deze ingesteld op “0”, wij raden aan om deze in te stellen op bv 25. 

 

➢ Zaalbeheer > configuratie > algemene instellingen >> tabblad planning 
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Overzicht van de planning 

 
 

 

3.4 Laden van de weekplanning 

Indien de weekplanning wordt geladen met meer dan 100 faciliteiten/materiaal voor een hele week, blijft de 

browser dit moeilijk vinden om te laden.  

Voor een verbeterde prestatie van de applicatie zal de weekplanning niet meer geladen wordt indien er meer dan 

100 faciliteiten/materialen moeten geladen worden. 

 

De weekplanning voor een individueel item (zoals op de front – details faciliteit/activiteit) blijft uiteraard wel 

werken. 
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! Indien er veel materiaal/faciliteiten op de planning worden getoond, is het dan ook goed om bij de gewone 

planning de paginering te activeren. 

 

3.5 Keuze mogelijk om materialen te groeperen 

Bij aanvraag materiaal is het nu mogelijk de waarde waarop deze gegroepeerd worden aan te passen. Volgende 

types zijn mogelijk; Materiaal Type, Taxonomie of geen. Naargelang de gekozen groepering worden de filters in de 

zoekfunctie aangepast. De standaard groepering is taxonomie, maar deze kan aangepast worden in de algemene 

instellingen 

 

3.5.1 Instellen van de standaard groepering 

➢ Materiaalbeheer > configuratie > algemeen > algemene instellingen 

 
 

3.5.2 Overzicht van de groepering  

Wanneer je nu een materiaalreservatie ingeeft kan je kiezen op welke manier de materialen gegroepeerd worden. 

 
 

3.6 Overzicht materialen met zoekfunctie voor de backoffice 

In het overzicht van materialen (faciliteit bij een complex) is nu ook een zoek op trefwoord en materiaaltype 

aanwezig zodat er snel kan gezocht worden naar een specifiek item. Dit wanneer uw materialen tot een 

materiaaltype. 

 

➢ Beheer materialen > selecteer uw complex > faciliteiten 
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3.7 Volgorde aanpassen van materiaal/faciliteit 

Het is niet gemakkelijk bij een grote hoeveelheid aan materialen (of faciliteiten) om de volgorde aan te passen via 

het overzicht. Daarom hebben we op details van materiaal/faciliteit een veld “Volgorde” geplaatst waarmee de 

volgorde beter kan aangepast worden.  

 

➢ Materiaalbeheer > Complexen >> selecteer het materiaal >> tabblad algemeen 

 

 
Het nummer ingegeven bij volgorde is effectief de plaatst in het overzicht. Te beginnen bij plaats 1, leeglaten is 

niet aanpassen 

 

 

3.8 Materiaalexport mercurius – CodebudgetExtern gebruiken 

Standaard wordt voor de export van materiaal steeds het artikelnummer gebruikt van het materiaal zelf als 

CodeBudgetExtern. Voor sommige klanten is dit niet nodig en kan steeds het algemene CodebudgetExtern van de 

betaalafhandeling gebruikt worden. Hiermee wordt alle materiaal met éénzelfde CodebudgetExtern geëxporteerd 
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en wordt het artikelnummer vanop het materiaal genegeerd. Dit kan op eenvoudige vraag door e2e worden 

geactiveerd. 

 

3.9 Verzendmethode facturen bij klant standaard via betaalafhandeling. 

Verzendmethode voor facturen voor nieuwe klanten is “Standaard instellingen” i.p.v. “Per post” of “Per e-mail”. 

Dit zorgt ervoor dat de waarde “Standaard verzendmethode” bij “Export instellingen” op de betaalafhandeling wél 

wordt gebruikt, tenzij dit aangepast wordt bij de klant. Dit zal zorgen voor minder problemen bij het automatisch 

versturen van mails bij het aanmaken van facturen ’s nachts (automatische facturatie/facturatie vooraf). 

 
De optie “Per post” is aangepast naar “Steeds per post” en de optie “per e-mail” is nu niet meer van toepassing. 

Op eenvoudige vraag naar onze supportdienst kunnen alle klanten eenmalig omgezet worden naar “Standaard 

instellingen” voor de verzendwijze, zodat de instelling op de betaalafhandeling steeds gebruikt wordt. Klanten die 

dit niet wensen, en steeds via de post hun facturen willen ontvangen, kunnen daarna nog steeds worden 

aangepast naar “Steeds per post”. Iedereen die op “per e-mail” stond is automatisch aangepast naar de 

standaardinstelling, want dit doet net hetzelfde. Enkel van belang indien de pdf facturen ook in facilitator worden 

gemaakt.  

 

 

3.10 Export contante verkoop Mercurius: totaalfactuur exporteren 

Zoals bij inschrijvingen en ticketing waar nu al kan gekozen worden om de totaalfactuur of de deelfacturen te 

exporteren bij contante verkoop (facturen betaald via online provider, cash of terminal), is dit nu ook mogelijk als 

instelling bij Mercurius. Zowel voor zalen als materiaal kan dit apart worden ingesteld bij de facturatie instellingen 

van Mercurius. 

Standaard worden altijd de deelfacturen geëxporteerd. Dit kan nu ook één totaalfactuur zijn, met alle factuurlijnen 

van alle facturen als detaillijnen als deze instelling wordt afgevinkt. 
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Alle creditnota’s worden altijd op naam van de klant doorgestuurd (want is betaalmethode overschrijving). 

Wanneer een creditnota gemaakt wordt voor een factuur die online betaald is (of cash/terminal), zal in infozone 3 

in de XML zowel de factuur worden vermeld waarover het gaat alsook de totaalfactuur. 

 

3.11 Contante verkoop: in hetzelfde jaar betaald 

Voortaan kunnen enkel facturen van contante verkoop geëxporteerd worden als ze allemaal in hetzelfde jaar zijn 

betaald. Dit omdat dit anders kan problemen geven bij het importeren wanneer de betaaldatum mee wordt 

verstuurd (bij bepaalde boekhoudpakketten en instellingen). Deze melding kan genegeerd worden om toch een 

export te maken over verschillende jaren.  

 

3.12 Materiaal – Facturen mailen in bulk 

In het factuuroverzicht van materialen kunnen nu ook mails verstuurd worden (naar analogie van zalen). Hiermee 

is het mogelijk om een lijst van facturen die voldoen aan bepaalde zoekcriteria deze in één beweging allemaal een 

te mailen. Bijvoorbeeld alle facturen die de betaaltermijn hebben overschreven.  

Indien een bepaalde mail meermaals wordt verstuurd (zoals herinnering voor betaling), denk eraan om deze als 
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mailtemplate aan te maken met het type “Algemene mails”, zodat deze in de keuzelijst verschijnt. 

 
 
 

3.13 Materialen – afleveringswijze toegevoegd 

Wanneer de uitbreiding ‘Afleveringswijze’ geactiveerd is op de module ‘Materialenbeheer’ is het mogelijk om per 

materiaal in te stellen welke afleveringswijzen ondersteund worden. Er zijn twee mogelijke opties: 

• Afleveren 

• Ophalen 

 

De afleveringswijzen kunnen zowel gedefinieerd worden voor de frontoffice als de backoffice en er kan een 

standaard afleveringswijze ingesteld worden. 

 

3.13.1 Configuratie materialen 

Op niveau van materialen kan de gewenste afleveringswijze ingesteld worden.  
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Ga hiervoor naar Beheer > Beheer reservaties > Materiaalbeheer. Selecteer het gewenste complex en ga daarna 

naar het overzicht van de materialen. Selecteer het gewenste materiaal.  

 

Op het tabblad ‘Instellingen’ is een extra instelling voorzien voor de afleveringswijze: 

 
 

Er zijn drie vinkjes die kunnen ingesteld worden per afleveringswijze: 

Actief: Actief duidt aan of de afleveringswijze al dan niet actief is voor dit materiaal. Als beide afleveringswijzen op 
niet-actief staan, betekent dit dat er geen afleveringswijze voor dit materiaal is en dit dus ook niet zal kunnen 
geselecteerd worden. 
Online: Online duidt aan of de afleveringswijze mag ingesteld worden door de gebruiker op de front. 
Standaard: Standaard duidt aan of de afleveringswijze standaard wordt voorgesteld. Indien geen enkele 
afleveringswijze als standaard wordt ingesteld, zal automatisch de eerst gevonden actieve afleveringswijze als 
standaard worden gedefinieerd. 
 

3.13.2 Reservaties frontoffice 

3.13.2.1 Ingave aanvraag 

Bij ingave van reservaties via het front is het nu mogelijk om bij de selectie van materialen de gewenste 

afleveringswijze in te stellen. Op het front worden per materiaal alle afleveringswijzen getoond waarbij de vinkjes 

‘Actief’ en ‘Online’ geactiveerd staan. Standaard wordt de afleveringswijze voorgesteld waarbij het vinkje 

‘Standaard’ geactiveerd is. Wanneer er geen enkele afleveringswijze als standaard aangeduid staat, zal geen 

afleveringswijze getoond worden en moet deze nog expliciet ingesteld worden. 

 

De gewenste afleveringswijze kan gekozen worden via een dropdown-lijst. Als er slechts één afleveringswijze is, 

kan deze niet gewijzigd worden. 

 

 
 

Via een knop bovenaan de lijst kan de gewenste afleveringswijze in bulk gewijzigd worden voor alle aangevraagde 

materialen. De gewenste afleveringswijze voor de bulkset wordt geselecteerd en automatisch zullen alle 

afleveringswijzen worden aangepast. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de mogelijke afleveringswijzen op 

een materiaal. Enkel de afleveringswijzen die zijn toegestaan, worden toegepast. 
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3.13.2.2 Mijn materialen 

Eénmaal de materialen zijn aangevraagd, is het mogelijk om hier nog een wijziging bij aan te brengen via ‘Mijn 

materialen’.  

 

Selecteer de gewenste aanvraag of reservatie  

 
 

 

En klik op het potloodje. In het detail van de aanvraag kan je de afleveringswijze aanpassen. 
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3.13.3 Reservaties backoffice 

3.13.3.1 Ingave reservaties 

Wanneer materialen aangevraagd worden via de backoffice wordt dezelfde werkwijze toegepast als bij het 

aanvragen van materialen via het frontoffice. Per materiaal kan dus de gewenste afleveringswijze geselecteerd 

worden zoals hierboven aangegeven. 

 

Op de backoffice worden per materiaal alle afleveringswijzen getoond waarbij het vinkje ‘Actief’ geactiveerd staat. 

Standaard wordt de afleveringswijze voorgesteld waarbij het vinkje ‘Standaard’ geactiveerd is. 

 

3.13.3.2 Goedkeuren aanvragen 

Wanneer een aanvraag behandeld wordt via de backoffice kan per materiaal een detail opgevraagd worden 

waarop de afleveringswijze zichtbaar is en nog kan gewijzigd worden. 

 

 
 

Voor het toevoegen van extra materialen is terug het overzicht zichtbaar. 

 

 
 

Eénmaal een aanvraag is goedgekeurd en bijgevolg omgezet in een reservatie is het ook daar nog steeds mogelijk 

om de afleveringswijze te raadplegen en indien wenselijk te wijzigen. 
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3.13.4 Mails 

Indien wenselijk is het mogelijk om in de mails die gestuurd worden bij de ingave en bevestigen van een aanvraag 

de afleveringswijze van een materiaal te vermelden. Deze templates kunnen ingesteld worden via Beheer > Beheer 

reservaties > Config > Instellingen > Algemeen instellingen, tabblad ‘Mails’. De tag voor het vermelden van de 

afleveringswijze is {product_deliverymethod}. 

 

Bij de ingave van een aanvraag via het front wordt er automatisch een bevestigingsmail verstuurd. De template die 

hierbij gebruikt wordt is EMAIL_002. 

 

Bij het goedkeuren van een aanvraag en inboeken van de reservatie dient de bevestigingsmail manueel verstuurd 

te worden. Ga hiervoor naar de reservatie en selecteer het tabblad ‘Communicatie’. Selecteer de gewenste 

template, doe eventuele aanpassingen en klik op ‘Mail verzenden’. 

 

 
 

3.13.5 Documenten 

Het is mogelijk om per reservatiegroep voor een selectie van materialen een document op te maken.  

 

Ga hiervoor naar de reservatie en selecteer het tabblad ‘Overzicht’. Naast het veldje ‘Met geselecteerde’ kies je de 

actie ‘Document maken’ en klik op het tandwieltje. 
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Selecteer de gewenste template en documenttype en genereer het document. 

 
 

Er wordt een melding gegeven dat het document correct is aangemaakt en dit kan geraadpleegd worden onder het 

tabblad ‘Communicatielog’: 

 
 

Ook in deze documenten kan de gewenste afleveringswijze worden opgenomen via de tag 

{product_deliverymethod}. 
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3.13.6 Rapporten 

Ga naar Beheer > Beheer reservaties > Materiaalbeheer > Reservaties > Rapporten en selecteer het rapport 

‘Afleveren/Ophalen’.  

 

Er kan gefilterd worden op ‘Afleveringswijze’: 

 
 

Selecteer de gewenste template en afleveringswijze en maak de export. Er wordt een excelbestand opgemaakt. 
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4 Inschrijvingen 
 
 

4.1 Short cut naar inschrijving vanuit het overzicht 

 

Via het overzicht activiteiten is er een short cut bijgekomen om rechtstreeks naar het tabblad “inschrijvingen” van 
die activiteit te navigeren. Dat spaart een beheerder een aantal “klikken” uit. 
 
 

 
 

4.2 Registratieoverzicht wordt niet geladen bij intensief inschrijvingsproces 

In navolging van het dashboard dat niet geladen wordt bij meer dan 50 inschrijvingen in 5 minuten, zal nu ook het 

inschrijvingsoverzicht in de back niet onmiddellijk meer geladen worden indien er een intenties  

inschrijvingsprocess aan de gang is op het front. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een gele opmerking.  

De resultaten kunnen dan wel nog getoond worden door op “Zoeken” te klikken. Het overzicht wordt terug 

automatisch geladen wanneer het aantal inschrijvingen daalt onder de 50 inschrijvingen in de laatste 5 min. 
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Dit is eveneens van toepassing op de details van een activiteit zelf. 
tabblad “Inschrijvingen”, “op wachtlijst en “Groepen”. 
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4.3 Aanpassing van extra velden van het type keuze- of meerkeuzelijst 

Het komt vaak voor bij het aanmaken van een activiteit dat er extra velden worden ingesteld van het type keuze- 

of meerkeuze vraag, zonder de opties echter te definiëren. Dat geeft voor problemen zodra online gebruikers zich 

inschrijven.  

 

Wij hebben de applicatie aangepast zodat wanneer een activiteit wordt opgeslagen zonder de opties, de 

extravelden niet actief staan. U dient eerst de opties in te stellen en op te slaan alvorens u deze velden actief kan 

gebruiken op de activiteit.  

 

U krijgt hier ook een melding van 

 

 
 

 

4.4 Fiscale attesten gekoppeld aan het Burgerprofiel 

U kan ervan af nu ook voor kunnen opteren om de gegeneerde fiscale attesten automatisch te koppelen aan het 
burgerprofiel van jullie online gebruikers.  
 
Dit is een volledig kosteloze integratie aangeboden door e2e.  
 
Het genereren van de attesten binnen de applicatie blijft ongewijzigd en blijven ook nog steeds beschikbaar in het 
profiel facilitator van de klant. Dus attesten blijven voor klanten en beheerders zichtbaar in de applicatie onder 
hun profiel. Online klanten kunnen deze ook consulteren in hun burgerprofiel. 
 
Alle beschikbare attesten binnen de applicatie zullen telkens ’s nachts doorgestroomd worden naar het 
burgerprofiel. Dwz, eenmaal de koppeling geïmplementeerd is, zullen de dag nadien alle fiscale attesten 
beschikbaar zijn in het burgerprofiel. Attesten die na de implementatie aangemaakt worden zullen ook de dag 
nadien beschikbaar zijn.  
 
Als u dit wil aanbieden aan uw burgers kan u dit door eenvoudig het charter document in te vullen en door te 
sturen naar burgerprofiel@e2e.be  
 
Dit charter is te vinden op https://www.e2e.be/sites/default/files/public/Facilitator/charter_bijlage1_e2e.docx 
 
Nood aan meer informatie? 
We hebben een opname van een webinar hierover met alle informatie en demo. 
Verder ook nog uitgebreidere informatie beschikbaar in deze Presentatie. 
 

 

5 Evenementen 
 
 

mailto:burgerprofiel@e2e.be
https://www.e2e.be/sites/default/files/public/Facilitator/charter_bijlage1_e2e.docx
https://www.e2e.be/sites/default/files/public/Facilitator/Videos/burgerprofiel/facilitator_fiscale_attesten_aan_het_burgerprofiel.mp4
https://www.e2e.be/sites/default/files/public/Facilitator/Videos/burgerprofiel/Facilitator_fiscale_attesten_burgerprofiel.pdf
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5.1 Frontoffice + extra reset button toegevoegd  

Er is een extra knop voorzien voor de online gebruikers om tijdens het aanvragen van hun evenement het type 
evenement aan te passen. Voordien was dat niet mogelijk wat betekende als je het type evenement wou 
aanpassen je alle data en info opnieuw diende in te geven. 
 
De reset button zorgt ervoor dat de online gebruiker het type evenement kan wijzigen en de reeds ingegeven 
relevante data behouden blijft. 
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6 Algemeen 

 

6.1 Geen pdf bijlage versturen tijdens bestelproces 

Het creëren van Pdf’s heeft een enorme impact op de prestatie van de server. Om het bestelproces minder 

intensief te maken, en dit dus soepeler te laten verlopen voor de gebruikers, kan ervoor gekozen worden om geen 

Pdf’s te versturen in de mails tijdens het bestelproces. Alle gegevens worden dan ineens in de bevestigingsmail 

vermeld. 

 

Dit zorgt er voor dat de applicatie vlotter de bestellingen kan verwerken. Wij raden dan ook aan om voor uw 

volgend inschrijvingsmoment dit te laten aanpassen. Dit kan enkel door e2e ingesteld worden. Aarzel niet om ons 

hierover te contacteren. 

 

7 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 

 

 

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

