Telemarc – Release Notes
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Inleiding
Telemarc is de vernieuwde toepassing die de context overheidsopdrachten op het digiflow platform vervangt.
De voornaamste kenmerken van de vernieuwing zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere schermen, ook geschikt voor gebruikers met een beperking (WCAG).
Responsive website, toegankelijk via tablet (en ook smartphone)
Nieuwe aanlogopties (TOTP: One-time codes via een smartphone app)
Validatie van het ondernemingsnummer op het ogenblik van de aanvraag.
Bulk-aanvragen: meerdere attesten voor meerdere inschrijvers aanvragen in één operatie.
Bulk-download: meerdere attesten voor meerdere inschrijvers downloaden in één operatie.
Tijdelijke stockage van resultaten op het platform (30 dagen), waarbinnen de getekende bewijsstukken opgehaald moeten worden en digitaal in de
archieven van de gebruiker moeten bewaard worden.
Een MyTelemarc variant die gemandateerde gebruikers van bedrijven (KBO of expliciete rol) toelaat om voorafgaand zelf te checken wat de status
van hun onderneming is, en zo nodig hun situatie te regulariseren, alvorens in te schrijven op een overheidsopdracht
Look en feel van de website van Dienst Administratieve Vereenvoudiging.
Modernere onderliggende producten, beter geschikt voor geregeld (veiligheids)onderhoud.
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Toegang via http://telemarc.belgium.be en beveiligde identificatie via CSAM

Wanneer u de toepassing bereikt, worden u de
traditionele CSAM-identificatiemogelijkheden
voorgesteld (eID en token), evenals de “mobile
ready”-mogelijkheden (draadloze lezer, one-time
code via smart phone app)
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Startpagina
Overzicht van de voornaamste
gegevens en functionaliteiten van
de toepassing

 Opstarten van een
attestaanvraag.

 Samenvattende tabel van de
reeds uitgevoerde aanvragen (zie
hieronder).
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Aanvraag van een Telemarc/MyTelemarc-attest

 Je kan verscheidene attesten selecteren

 Keuze van de organisatie die de aanvraag indient
(indien u aankoper bent voor meerdere
aanbestedende overheden)
 Validering en recuperatie (zonder de bladzijde
opnieuw te downloaden) van de benaming van het
bedrijf waarop de aanvraag slaat dankzij zijn KBOnummer.
 Keuze van de aanvraagdatum en omschrijving van
een gepersonaliseerde referentie.
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Aanvraag van een Telemarc/MyTelemarc-attest - Vervolg

 Je kan verschillende
bedrijven toevoegen om
zoveel mogelijk attesten
te krijgen via een enkele
aanvraag.
Je kan bedrijven
schrappen indien je je
vergist hebt.
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Aanvraag van een Telemarc/MyTelemarc-attest - Vervolg
 Bevestiging dat het formulier
ingediend werd.
Start van de behandeling van de
aanvraag.
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Samenvattende tabel van de lopende aanvragen

Dynamische lijst van de reeds aangevraagde, beschikbare of in behandeling zijnde attesten, met herinnering aan de belangrijke informatie errond.
Wanneer een attest net aangevraagd werd (zie hierboven) wordt zijn statuut op dynamische wijze geüpdatet, zonder dat de bladzijde opnieuw
gedownload moet worden.
De volgende statuten zijn mogelijk: Wacht op behandeling, In behandeling, Beschikbaar.

Wanneer een attest beschikbaar is, kan je het openen door op zijn benaming te klikken in de kolom « Soort attest ».
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Samenvattende tabel van de lopende aanvragen – gegroepeerde download

Het is mogelijk verschillende beschikbare attesten te selecteren om deze gegroepeerd te downloaden in een ZIP-bestand.
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Samenvattende tabel van de lopende aanvragen - Filters

Je kan de opzoeking filteren in de aangevraagde attesten door de sleutelwoorden in te tikken in de velden “Referentie gebruiker”, “Bedrijfsnummer” of
door een statuut aan te vinken (“Beschikbaar” of “In verwerking”).
Je kan elke tabel sorteren in oplopende/aflopende volgorde.
Je kan het aantal aanvragen bepalen dat per bladzijde van de tabel getoond moet worden (10, 20, 30, alle).
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Samenvattende tabel van de lopende aanvragen - Berichten
Wanneer de attestaanvraag mislukt, verschijnt er een bericht dat de
reden ervan verklaart wanneer de gebruiker de muis beweegt over het
label dat de mislukking aangeeft.
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Toegang zonder gepaste rol

Wanneer de gebruiker niet over de rol beschikt die noodzakelijk is om tot de applicatie toe te treden, legt een gedetailleerd bericht hem uit wat hij moet
doen om deze aan te vragen.
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