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Deze handleiding gebruiken 
Tenzij anders vermeld, mag u dit document en de beschikbare informatie onder de volgende voorwaarden 
bekijken, downloaden en afdrukken: 

 Dit document kan alleen persoonlijk worden gebruikt, voor informatie en intern 
 Dit document en deze informatie kunnen op geen enkele wijze worden gewijzigd 
 Om de handmatige opgemaakte (tekenlettertypen, afbeeldingen en indeling) te behouden, is alleen 

de PDF-indeling toegestaan 
 Documenten en informatie in deze handleiding kunnen alleen worden verspreid als onderdeel van 

uw organisatie. 
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1. Hoe werkt SAGO? 
"SAGO" is een webapplicatie:https://bosa.servie-now.com/SAGO. 

U maakt verbinding met uw id-kaart en pincode of met een token of met de app . 

Deze app werkt als een e-mail box. Wanneer u een verzoek indient, ontvangt het team van 
dossierbeheerders een e-mail in de vorm van een 'ticket' om te verwerken. Uzelf ontvangt een e-mail met 
een samenvatting van het verzoek dat u hebt ingediend. 

Wanneer een PersoPoint-dossierbeheerder uw aanvraag heeft verwerkt, wordt u opnieuw op de hoogte 
gebracht via een e-mail. 

Deze e-mail heeft een hyperlink om verbinding te maken met de toepassing en het volledige antwoord te 
vinden van de dossierbeheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een formulier 
invullen, een 

aanpassing doen, 
een aanvraag 

maken

Een ticket is 
opgemaakt

e-mail met 
ontvangst 

bevestiging van
opmaak ticket

Ticket opvolgen in 
SAGO

Advies: 

Voeg de link “https://Bosa.service-now.com/SAGO” toe aan je favorieten. 

Uw HR-contactpersoon in uw organisatie maakt ook gebruik van deze toepassing en kan u begeleiden 
indien nodig. 

 

https://bosa.servie-now.com/SAGO
https://bosa.service-now.com/SAGO
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1.1 Startpagina 

Als u toegang wilt krijgen tot de startpagina, moet u zich eerst identificeren: klik op de knop “Login” of 
'Identificeren', afhankelijk van de taal van uw browser. 

 

Je kunt jezelf identificeren volgens de methode die je hebt gekozen (e-ID, token of itsme) en je gaat naar de 
startpagina van SAGO. 

 

In de rechterbovenhoek van de startpagina (“Profiel”) kunt u de afbeelding (avatar) en taal wijzigen of u  
“Afmelden” . 

Onderaan het venster vindt u hyperlinks naar SCOPE, Fedweb, PersoPoint en MyMinfin. 

  



SAGO Gebruiken  6 

 

 

 

 

Net links naast het profiel bevinden zich de huidige verzoeken. Je kunt ze bekijken door op “Aanvragen” te 
klikken. 

 

 

 

 

 

 

  

Je kunt naar je eigen cases/tickets navigeren of naar de algemene catalogus  met de beschikbare 
aanvraagformulieren. 

 

De toepassing is onderverdeeld in verschillende rubrieken. Welke gegevens je kan wijzigen of aanvragen, 
vind je onder de rubrieken terug. 

Klik op het pictogram voor de informatie of aanvraag die u wilt indienen. 

  

Het is mogelijk om een zoekopdracht uit te 
voeren op: 

• Sleutelwoord 
• Formulier 
• Ticket 
• Persoon 
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1.2 De HR-catalogus 

In de HR catalogus worden alle formulieren onderverdeeld per categorie. 

Naast een categorie vindt u een getal dat het aantal beschikbare aanvragen aangeeft. 

 

In het rechtergedeelte van het venster vindt u de vaak geraadpleegde vragen. 

Wanneer u een categorie opent, ziet u verschillende formulieren. 
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1.2.1 Een formulier invullen 

Klik op het formulier om het te open. 

 

 

  

• Lijst met toe te voegen documenten (de link staat onderaan het 
formulier)1

• Velden met "*" zijn verplichte velden. Ze worden in het rood onderaan 
het formulier weergegeven2

• Schrijf eventueel een opmerking voor de dossierbeheerder3
• Lijst met verplichte velden4
• Met deze knop kunt u het ticket naar dossierbeheerders zenden5
• Bijlagen toevoegen6

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1.2.2 Overzicht van aanvraag 

Na het verzenden van het ticket wordt u doorverwezen naar een pagina met een voorbeeld van het ticket 
met een tijdlijn. 

Aan de rechterkant ziet u de berichten die u zelf naar PersoPoint hebt verzonden. Aan de linkerkant zijn de 
antwoorden op de berichten die de dossierbeheerder u stuurt. 

 

Rechts kunt u de status van het ticket opvolgen : 

 

De gebruiker die het ticket heeft gemaakt, heeft 10 werkdagen de tijd om te melden of hij tevreden is met 
het antwoord van de dossierbeheerder. Zonder reactie wordt het ticket na diezelfde periode automatisch 
gesloten. 

•nog niet geraadpleegd door de dossierbeheerderopen

•de dossierbeheerder die de verwerking zal uitvoerenToegewezen

•wordt verwerkt door de dossierbeheerder
Werk in 

uitvoering

•in afwachting van klantinformatieIn Afwachting

•het dossier is gesloten
Gesloten 
voltooid

•de dossierbeheerder reageerde op de persoon die het ticket heeft ingediend
In afwachting 
van acceptatie
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1.2.3 Bijlage toevoegen 

Wanneer u op de knop klikt,                                wordt uw Windows Verkenner geopend en kunt u een bestand 
op uw computer selecteren.  

 

 

 

 

De naam van het document wordt weergegeven in het formulier: 

  

U kunt de naam van het document nog steeds aanpassen via het potloodpictogram aan de rechterkant of 
zelfs het document verwijderen. 

 

  

Opgelet: allen docuomenten in het format PDF kunnen worden tegevoegd ; 
Dus geen Word-documenten en geen foto’s van documenten… 
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1.3 Mijn cases 

Op de startpagina vindt u een link naar uw eigen open of gesloten tickets. 

 

Wanneer u op een van uw geopende of gesloten tickets klikt, ziet u een overzicht van uw aanvraag.. 
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2 Een attest naar PersoPoint zenden 
Het is mogelijk dat u na een afwezigheidsaanvraag in SCOPE nog een attest moet indienen bij PersoPoint 
of dat u nog een document moet verzenden dat u nog niet tot uw beschikking had toen u de aanvraag in  
SAGO indiende. 

Hiervoor kunt u het specifieke formulier in SAGO gebruiken: “Stel hier uw vraag” in de categorie “PersoPoint 
aanvraag” in de HR-catalogus. 

  

Klik “indienen” om de bijlage naar PersoPoint te zenden. 

 

Dit is een open aanvraagformulier, waar u bijlagen kunt toevoegen (maar maak bij voorkeur gebruik van het 
DPD in SCOPE). 

Wanneer u niet het gewenste formulier vindt (uw vraag hoort niet thuis in één van de categoriën), kunt u uw 
toevlucht nemen tot dit open aanvraagformulier. 

 

 

 

 

 

Probeer bestaande secties en formulieren te gebruiken. Ze geven vaak aan welke documenten u 
moet verstrekken of welke informatie nodig is in de vereiste velden om uw aanvraag snel en 
adequaat te verwerken. 

Gebrek aan noodzakelijke informatie of documentatie kan de verwerking van uw aanvraag 
onnodig vertragen. 
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3  E-mail notificatie  
Wanneer je een aanvraag hebt ingediend ontvang je automatisch een e-mail met een samenvatting van je 
aanvraag. U vindt er een directe link (dossiernummer in het blauw) naar het ticket. 

 

Je ontvangt ook automatisch een e-mail, elke keer er iets met je aanvraag gebeurt; wanneer de 
dossierbeheerder je vraag beantwoordt of wanneer de status wordt aangepast. 
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4 Afwezigheid aanvragen - Voorbeeld 
In SAGO kunt u aanvragen indienen voor afwezigheden die niet kunnen worden ingediend in SCOPE-ESS. 

Dit zijn de aanvragen van WORKFLOW 4 

 

In de categorie "Afwezigheden en ziektes" zijn er verschillende formulieren: 

 

 

 

  

 

• Onderbreking 
o Algemeen 
o Medische bijstand 
o Ouderschapsverlof 
o Deeltijdswerken vanf 55+ 
o Vrijwillige onderbreking van de 

arbeidsovereenkomst 
• Moederschapsverlof 
• Verlof voor stage 
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4.1 Voorbeeld – vierdagenweek met premie 

Klik op “Verminderde prestaties (excl. Ziekte)” 
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Het veld 'Einddatum'  is niet verplicht, maar kan worden ingevuld als u hiervan op de hoogte bent. 

  

•Bij deze aanvraag moet een goedkeuring van de chef worden toegevoegd1
•Begindatum: de begindatum van de afwezigheid2
•Status: Statutair of contractueel of stagiaire of mandataris3
•maakt het mogelijk om een opmerking achter te laten bij de dossierbeheerder4

•lijst met verplichte velden5

1 

2 

4 

3 

5 
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 Wanneer de "Status" is ingevuld, verschijnt het veld "Type afwezigheid" in het formulier:  

 

 

De vervolgkeuzelijst en de keuzes die u kunt selecteren, worden bepaald door uw statuut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet niet om de goedkeuring van uw chef op te laden als bijlage. 

Klik op “Indienen” om de aanvraag naar PersoPoint te zenden. 

U ontvangt automatisch een e-mail met een samenvatting van uw aanvraag. Daar vindt u een 
directe link naar het ticket. 
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5 Persoons- en tewerkstellingsgegevens 
wijzigen – voorbeeld 

In SAGO kunt u wijzigingen in persoonsgegevens melden die u niet zelf kunt bewerken via SCOPE-
Employée-Self-Service. 

Verschillende formulieren bevinden zich in de categorie« Persoons – en tewerkstellingsgegevens » 

  

 

5.1 Voorbeeld – wijziging gezinssamenstelling 

Klick op “Verbetering van de gezinssamenstelling”. 
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Klik op "indienen" om de aanvraag naar PersoPoint te zenden. 

U ontvangt automatisch een e-mail met de samenvatting van uw aanvraag en een hyperlink naar het ticket. 

Alle aanvraagformulieren in SAGO worden op dezelfde manier gebruikt als hierboven beschreven. 

  

•Geef aan of u een persoon wilt toevoegen, wijzigen of 
schrappen1

•Als u een partner toevoegt wiens inkomen uw eigen 
salarisberekening kan beïnvloeden, moet u dit aangeven2

•Geef aan of de betrokkene een handicap heeft3
•laat toe om uw uittreksel gezinssamenstelling bij te voegen4

1 

2 

3 

4 
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6 Andere aanvragen 
Als u het juiste formulier niet kunt vinden of als uw vraag niet tot een van de categorieën behoort, kunt u de 
laatste categorie “PersoPoint-aanvraag” opnieuw gebruiken.  

 

 

Probeer echter zoveel mogelijk bestaande categorieën en formulieren te gebruiken. Het geeft immers vaak 
aan welke documenten u moet verstrekken of welke informatie in de vereiste velden nodig is om uw 
aanvraag snel en adequaat te verwerken.  

 

 

 

 

Gebrek aan benodigde informatie of documentatie kan de verwerking van uw aanvraag onnodig 
vertragen! 

Na sluiting van elke aanvraag wordt u gevraagd een kort tevredenheidsonderzoek in te vullen 
bestaande uit 3 vragen. Met uw antwoorden op deze enquête kan PersoPoint de kwaliteit van de 
service verbeteren die u wordt aangeboden. 

Als je vragen hebt over de SAGO-toepassing, neem dan contact op met je HR-contactpersoon 
binnen je organisatie. Bekijk  de tutorials op de IFA e-Campus website. 
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