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1 Registreren en aanmelden
1.1 Registreren en aanmelden
Om gebruik te kunnen maken van e-Catalogue, zal je je eerst moeten registreren op het e-Procurement platform.
Nadat je geregistreerd bent zal je je kunnen aanmelden op het e-Procurement platform en toegang hebben tot de applicaties.
Voor details over de registratie en het aanmelden, zie de handleiding die je kunt vinden via volgende link:
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-gebruikersbeheer-openbare-aankopers-pdf

1.2 Rollen in e-Catalogue
Voor het aanmaken en beheren van bestellingen heb je één van volgende rollen nodig:
•

Aankoper
o Kan artikelen die ingediend zijn door “Aanvragers” via een “aanvraag” goedkeuren en verwerken in bestellingen
o Kan artikelen die ingediend zijn door een “Aankoper” van een suborganisatie via een “bestelaanvraag” goedkeuren en verwerken in
bestellingen.
o Kan zelf artikelen opzoeken, in een persoonlijk winkelmandje plaatsen en toevoegen aan bestellingen
o Kan bestellingen aanmaken, afwerken en, indien ze zijn goedgekeurd door een “Hoofdaankoper”, verzenden
o Kan PV’s van levering aanmaken voor bestellingen
o Kan het adresboek van de organisatie vanuit e-Catalogue raadplegen en er wijzigingen in aanbrengen

•

Hoofdaankoper
o Heeft dezelfde mogelijkheden als een “Aankoper”, maar kan daarbovenop ook bestellingen goedkeuren. Dit is noodzakelijk om bestellingen
te kunnen verzenden.

•

Keurder
o Kan PV’s van levering aanmaken voor bestellingen. Deze rol is strikt genomen niet noodzakelijk, enkel als de persoon die de PV’s van
levering moet opmaken niet de (hoofd)aankoper zelf kan zijn.

BESTELLEN IN E-CATALOGUE

7

2 Inleiding
2.1
2.2

Het verloop van een bestelling
Winkelmandjes: persoonlijk winkelmandje, catalogusmandje, aanvragen en bestelaanvragen
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2.1 Het verloop van een bestelling

Bovenstaand figuur geeft het verloop van een normale bestelling weer:
1. Aanvragers zoeken artikelen op en dienen aanvragen in.

Zie onze “Handleiding voor Aanvragers”

2. Een aankoper keurt aanvragen goed

Zie hoofdstuk 3 “Aanvragen beheren”

3. Een aankoper kan ook zelf artikelen opzoeken en indienen

Zie hoofdstukken 4 “Artikelen zoeken” en 5
“Artikelen toevoegen aan het windelmandje”

4. Vanuit het catalogusmandje maakt de aankoper een bestelling aan en rondt ze af.

Zie hoofdstuk 6 “Een bestelling voorbereiden”

5. De hoofdaankoper keurt de bestelling goed

Zie hoofdstuk 6.5 “Een bestelling goedkeuren”

6. De aankoper plaatst de bestelling bij de leverancier

Zie hoofdstuk 6.7 “Een bestelling plaatsen”

7. De leverancier aanvaardt de bestelling.
Hij kan ook aangeven dat de bestelling verzonden is
8. De keurder (of aankoper) maakt PV’s van levering op
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2.2 Winkelmandjes

Afbeelding 1: Winkelmandjes

Afbeelding 2: Schematische voorstelling van het verloop van een bestelling
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Als (Hoofd)aankoper zal je op de pagina Winkelmandjes vier tabbladen zien:
1/ Mijn Winkelmandje:
Dit is je persoonlijke winkelmandje, waar je artikelen kan aan toevoegen via
de zoekmotor. Het winkelmandje kan artikelen bevatten van verschillende
catalogi en leveranciers.
2/ Catalogusmandjes:
Een catalogusmandje is verbonden aan één enkele catalogus, en verzamelt
alle artikelen voor deze catalogus die je zelf hebt toegevoegd vanuit je
winkelmandje, of die goedgekeurd werden in aanvragen.
Vanuit het catalogusmandje kunnen bestellingen of bestelaanvragen
aangemaakt worden. Dit wil zeggen dat een bestelling ook slechts artikelen
van één catalogus kan bevatten.
3/ Aanvragen:
Dit tabblad bevat alle aanvragen die door gebruikers met de rol ‘Aanvrager’
zijn ingediend.
Een aanvraag bevat artikelen uit één enkele catalogus.
Artikelen uit aanvragen kunnen besteld worden door ze goed te keuren.
4/ Bestelaanvragen:
Bevat alle bestelaanvragen die ingediend werden vanuit suborganisaties die
het toegangsrecht “bestelaanvraag” hebben op catalogi. Bestelaanvragen
worden op dezelfde manier afgehandeld als Aanvragen.
Zie hoofdstuk 9 “Werken met bestelaanvragen”
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3 Aanvragen beheren
Het behandelen van een aanvraag gebeurt in 3 stappen:
3.1
3.2
3.3

Artikelen goedkeuren of verwerpen
Commentaar toevoegen, per artikel of algemeen
Acties bevestigen, om de aanvraag af te sluiten en goedgekeurde artikelen te kopiëren naar het catalogusmandje
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3.1 Artikelen goedkeuren of verwerpen

Afbeelding 3: Aanvragen

•

Kies in het menu links de optie Winkelmandjes

•

Open het tabblad Aanvragen

•

Klik op de ID van de aanvraag die je wenst te openen

Om artikelen goed te keuren:
• Vink de artikelen aan die je wilt goedkeuren
• Klik op de knop Goedkeuren
 Het artikel krijgt de voorlopige status “Goed te keuren”
 Deze status kan nog gewijzigd worden.
Om artikelen te verwerpen:
• Vink de artikelen aan die je wilt verwerpen
• Klik op de knop Verwerpen
• Geef een reden voor het verwerpen
• Klik op Opslaan
 Het artikel krijgt de voorlopige status “Te verwerpen”
 Deze status kan nog gewijzigd worden
 Het icoontje

geeft aan dat een commentaar werd toegevoegd

Afbeelding 4: inhoud aanvraag
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3.2 Commentaar toevoegen
Om een commentaar toe te voegen aan één artikel:
•
•

•

Klik op het icoontje
Geef het commentaar in
Klik op Opslaan
 Het icoontje verandert naar

Om een commentaar toe te voegen voor meerdere artikelen
• Vink de artikelen aan waarvoor je een commentaar wenst in te geven
• Klik op de knop Commentaar toevoegen
• Geef het commentaar in
• Klik op Opslaan
 Dit commentaar wordt toegevoegd aan alle geselecteerde artikelen
Afbeelding 5: Inhoud aanvraag

 Dit commentaar overschrijft commentaar dat reeds ingegeven is bij artikelen
 Het commentaar icoontje bij de geselecteerde artikelen verandert naar

Afbeelding 6: Commentaar toevoegen
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Om een algemeen commentaar toe te voegen
• Geef het commentaar in het tekstvak “Commentaar aankoper” bovenaan de
aanvraag
• Klik op Opslaan
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3.3 Acties bevestigen

Nadat je alle artikelen hebt goedgekeurd of verworpen, moet je je acties bevestigen
• Klik op de knop Acties bevestigen
 De artikelen krijgen een definitieve status
goed te keuren



goedgekeurd

te verwerpen



verworpen

 Deze status kan niet meer gewijzigd worden
 De goedgekeurde artikelen worden gekopieerd naar het “catalogusmandje”
van de catalogus waaruit deze artikelen komen.
 De datum van goedkeuring wordt opgeslagen
 Vanuit het “catalogusmandje” zullen bestellingen kunnen aangemaakt
worden voor de goedgekeurde artikelen
Afbeelding 7: Acties bevestigen
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4 Artikelen zoeken
Als (hoofd)aankoper kan je natuurlijk ook zelf informatie over artikelen opzoeken
4.1
4.2
4.3

Artikelen zoeken via de zoekmotor
Artikelen zoeken via de lijst van catalogi
Artikelgegevens
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4.1 Artikelen zoeken via de zoekmotor
4.1.1 Artikelen zoeken

•
•

Kies in het hoofdmenu de optie Artikelen zoeken
Geef één of meerdere zoekcriteria (meerdere zoekcriteria combineren
resulteert in een kleiner aantal zoekresultaten).
“Zoeken naar”: geef hier een zoekterm in. Er wordt gezocht naar artikelen waar
dit sleutelwoord voorkomt in het artikelnummer, de artikelnaam, de
beschrijving, de sleutelwoorden en de technische informatie.
“Zoeken in”: geef hier aan of je enkel in de details van de artikelen wilt zoeken,
in de details van de artikelen en van hun accessoires, of enkel in de details van
de accessoires.
“Leverancier”: Klik op het icoontje
om een lijst van leveranciers te openen.
Selecteer één of meerdere leveranciers.
“Producent”: geef hier de naam van een producent.
“Categorie”: selecteer een categorie om enkel de artikelen van die categorie te
zien.
“Inclusief artikelen van shopping list”: selecteer “Nee” als je enkel artikelen uit
de basislijsten van de contracten wilt zien.
“CPV”: Klik op het icoontje
Selecteer een CPV code.

om de zoekmotor voor CPV-codes te openen.

Afbeelding 8: Zoekmotor
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“Contracten”: Klik op het icoontje
om een lijst van contracten te openen. Deze
lijst toont de contracten die artikelen bevatten die voldoen aan de hoger
ingegeven criteria. Selecteer één of meerdere contracten.
“Catalogi”: Klik op het icoontje
om een lijst van catalogi te openen. Deze lijst
toont de catalogi die artikelen bevatten die voldoen aan de hoger ingegeven
criteria. Selecteer één of meerdere catalogi.
“Productgroepen”: Enkel actief indien één of meerder contracten geselecteerd zijn
bij het zoekcriterium “Catalogi”.

•

Klik op het icoontje
om een lijst van productgroepen te openen. Deze lijst
toont de productgroepen die artikelen bevatten die voldoen aan de hoger
ingegeven criteria. Selecteer één of meerdere productgroepen.
Klik op Zoeken om de opzoeking te starten

Afbeelding 9: Zoekmotor
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4.1.2 Het zoekresultaat verfijnen
•
•
•

Klik op “In resultaat zoeken”

Geef een zoekterm in
Klik op Zoeken
 Het systeem zal nu niet in alle artikelen gaan zoeken, maar enkel in het
zoekresultaat van de vorige zoekopdracht

Afbeelding 10: Zoekcriteria

4.1.3 Gegevens van het zoekresultaat
•
•
•

Houdt de cursor boven de afbeelding om een grotere afbeelding te tonen
Klik op het artikelnummer om de details van een artikel te bekijken
Volgende icoontjes geven meer informatie over het artikel
: het artikel bevat opties (bv. kleuren, materialen,…)
: dit is een ‘shopping list’-artikel en het behoort dus niet tot de
basislijst van het contract.

•
Afbeelding 11: Zoekresultaat
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: dit artikel staat in promotie
De prijzen die in deze tabel getoond worden zijn inclusief bijdragen (Recupel,
Reprobel, Auvibel, Bebat).
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4.1.4 Artikelen vergelijken

Afbeelding 12: Vergelijken

•
•

Vink twee tot vier artikelen aan in het zoekresultaat
Klik op Vergelijken
 Een nieuw venster opent met de gegevens van de geselecteerde artikelen
naast elkaar
 Verschillen worden gemarkeerd in het geel

•

Sluit het venster om terug te keren naar het zoekresultaat

Afbeelding 13: Vergelijking
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4.2 Artikelen zoeken via de lijst van catalogi

•
•

•

Kies in het hoofdmenu de optie Catalogi.
Gebruik eventueel de filters
o “Categorie” om enkel de catalogi van een bepaalde categorie te zien.
o “Contractnummer / Naam catalogus”: typ een zoekterm om te zoeken in
contractnummers en catalogusnamen
o “Eigenaar”: om enkel de catalogi van een bepaalde eigenaar te zien
o “Leverancier”: om enkel de catalogi van een bepaalde leverancier te zien
Klik op de naam van de gewenste catalogus om hem te openen.
 e-Catalogue opent automatisch de gepubliceerde versie.

Afbeelding 14: Lijst van catalogi
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4.2.1 Inhoud van een gestructureerde catalogus
•

Gebruik eventueel de filters:
o “Zoeken naar”: geef hier een zoekterm in. Er wordt gezocht naar artikelen
waar dit sleutelwoord voorkomt in het artikelnummer, de artikelnaam, de
beschrijving, de sleutelwoorden en de technische informatie.
o “Zoeken in”: geef hier aan of je in de details van de artikelen, van de
artikelen en hun accessoires, of enkel van de accessoires wilt zoeken.
o “Productgroepen”: klik op het icoontje
te openen

om een lijst van productgroepen

Vergelijk artikelen:
• Selecteer de artikelen die je wilt vergelijken
• Klik op de knop Vergelijken
Informatie:
• Houdt de cursor boven de afbeelding om een grotere afbeelding te tonen
• Klik op het artikelnummer om de details van een artikel te bekijken
• Volgende icoontjes geven meer informatie over het artikel
: het artikel bevat opties (bv. kleuren, materialen,…)
: dit is een ‘shopping list’-artikel en het behoort dus niet tot de
basislijst van het contract.

Afbeelding 15: Artikelen

•
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: dit artikel staat in promotie
De prijzen die hier getoond worden zijn prijzen inclusief bijdragen (Recupel,
Reprobel, Auvibel, Bebat)
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4.2.2 Niet gestructureerde catalogus
Niet gestructureerde catalogi zijn catalogi die opgeladen worden onder de vorm van gewone bestanden, zoals PDF, Word, Excel,…
Dat heeft tot gevolg dat de gegevens van de artikelen van die catalogi niet op automatische manier kunnen geëxploiteerd worden door de applicatie. Zo is
het bijvoorbeeld niet mogelijk om artikelen van niet-gestructureerde catalogi te vinden via de zoekmotor.

•

Klik op de ID van een bestand om het te openen en de inhoud te bekijken.

Afbeelding 16: Bestanden van niet-gestructureerde catalogus
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4.3 Artikelgegevens

•
•

Klik op het artikelnummer van een artikel om de gegevens te bekijken.
De prijzen bovenaan de pagina zijn de eenheidsprijs, inclusief bijdragen en
inclusief meer- of minprijzen voor gekozen opties, met en zonder BTW
 Deze prijzen worden geüpdatet wanneer de keuze van opties wordt
gewijzigd.

Artikelgegevens
•
•
•
•
•

Sectie “Basisinformatie”
Sectie “Prijs”: prijs zonder BTW of bijdragen, zonder opties
Sectie “Bijdragen”: informatie over toepasselijke bijdragen, eenheidsprijs
inclusief bijdragen, exclusief BTW, zonder opties
Sectie “BTW”: BTW voet en prijs inclusief bijdragen en BTW, zonder opties
Sectie “Opties”: beschikbare opties. Voor elke optie moet een keuze gemaakt
worden, behalve indien een standaard optie werd ingesteld door de leverancier:
deze optie is standaard geselecteerd. Je kan deze keuze natuurlijk nog wijzigen.

Accessoires
•

Informatie over accessoires: artikelen die geassocieerd zijn met het huidige
artikel. Accessoires kunnen samen met een artikel besteld worden.

Pakketten
•

Informatie over pakketten: een pakket is een samenvoeging van verschillende
artikelen, die samen verkocht worden. Pakketten kunnen ook als aparte
artikelen in de catalogus gevonden worden.

Afbeelding 17: Artikelgegevens
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4.4 Aanvullende informatie in het dossier

Afbeelding 18: Klik op de catalogusnaam

Het kan voorkomen dat de aanbestedende overheid aanvullende informatie heeft
opgeladen over een catalogus of over de artikelen van een catalogus. Deze
documenten bevinden zich op het tabblad Aanvullende informatie van een
dossier
Het dossier raadplegen kan op verschillende manieren:
1. Vanuit het hoofdmenu

Afbeelding 19: link “Terug naar catalogus”

•
•
•

Kies de optie Dossiers in het hoofdmenu
Gebruik eventueel de filters “Categorie”, “Eigenaar”, “Leverancier” of gebruik
een zoekterm om de lijst van dossiers te filteren. De zoekterm wordt gezocht in
contractnummers en dossiernamen
Klik op de naam van een dossier om het te openen

•

Klik op het tabblad Aanvullende informatie

Afbeelding 20: link “Naar dossier”

2. Vanuit artikeldetails
•
•
•

Klik op de naam van de catalogus
Op de pagina “Artikelen”, klik op de link “Terug naar catalogus” rechtsboven
Op de pagina “Catalogusversies”, klik op de link “Naar dossier” rechtsboven
Klik op het tabblad Aanvullende informatie

Afbeelding 21: aanvullende informatie
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5 Artikelen toevoegen aan het windelmandje
Wanneer je een artikelen gevonden hebt, zal je het in eerste instantie moeten toevoegen aan je persoonlijk winkelmandje.
5.1
5.2
5.3

Toevoegen aan winkelmandje
Het winkelmandje: vanuit je winkelmandje kan je artikelen toevoegen aan catalogusmandjes, om dan van daaruit bestellingen aan te
maken
Artikelen toevoegen aan catalogusmandje: om artikelen te kunnen bestellen, moet je ze eerst indienen voor bestelling
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5.1 Toevoegen aan winkelmandje
5.1.1 Gestructureerde catalogus
•
•
•
•

Klik op het artikelnummer om de gegevens van een artikel te bekijken
Maak een keuze voor de verschillende opties
Klik op de knop In winkelmandje
of
Klik in de lijst met artikelen op de knop In winkelmandje
 In beide gevallen wordt nu een nieuw venster geopend dat je toelaat het
artikel te configureren
 Reeds gekozen opties (zie boven) of standaard opties staan al correct
ingevuld

Afbeelding 22: Artikelen

• Geef het gewenste aantal voor het artikel
• Maak een keuze voor de verschillende opties, indien nodig.
Indien het artikel accessoires heeft:
• Vink de accessoires aan die je wilt bestellen samen met het artikel
• Geef voor elk geselecteerd accessoire het gewenste aantal per artikel
 Voorbeeld: als je 10 kasten wilt bestellen met elk 5 legborden, geef dan “10”
in voor het aantal van het artikel, en “5” voor het aantal van het accessoire
“legborden”. e-Catalogue berekent dan zelf hoeveel legborden er in totaal
nodig zijn.
•
•

Afbeelding 23: Artikel configureren
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Maak voor elk gekozen accessoire een keuze voor de beschikbare opties, indien
nodig.
Klik op In winkelmandje
 Het artikel wordt toegevoegd aan je winkelmandje en je keert terug naar de
lijst met artikelen.
 Indien het artikel een eenheidsprijs heeft die afhangt van het bestelde aantal
(staffelprijzen), wordt automatisch ook de prijs herrekend, indien nodig.
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•
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Prijselementen in deze pop-up:
o Totaalprijs: totaalprijs voor het aantal artikelen, inclusief bijdragen en
gekozen opties voor basisartikel en geselecteerde accessoires
o Basisartikel: totaalprijs voor het aantal artikelen, inclusief bijdragen en
gekozen opties
o Accessoire: totaalprijs voor het aantal accessoires (= aantal per basisartikel *
aantal van basisartikel), inclusief bijdragen en gekozen opties
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5.1.2 Niet-gestructureerde catalogus
De “configuratie” zoals hierboven beschreven is niet van toepassing op artikelen van niet-gestructureerde catalogi. Om een artikel van een nietgestructureerde catalogus toe te voegen aan een winkelmandje, moet je de gegevens manueel ingeven zoals hieronder beschreven.

•
•
•
•
Afbeelding 24: niet-gestructureerde catalogus

•

Kies in het hoofdmenu de optie Catalogi
Open de catalogus waaruit je artikelen wilt bestellen.
Open de gepubliceerde versie.
Klik op Artikel toevoegen aan winkelmandje om een artikel toe te voegen
aan je winkelmandje
Vul de gegevens van het artikel in
 gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht
 de prijs is exclusief Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat en BTW
 indien Recupel, Reprobel, Auvibel of Bebat van toepassing zijn, vermeld je ze
apart

•

Klik op Opslaan
 Het artikel wordt toegevoegd aan je winkelmandje

•

Herhaal de voorgaande stappen voor elk artikel dat je wilt toevoegen aan je
winkelmandje

Afbeelding 25: Niet gestructureerd artikel toevoegen aan winkelmandje
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5.2 Het winkelmandje
•
•

Kies in het hoofdmenu de optie Winkelmandjes
Hier kan je de inhoud van je persoonlijke winkelmandje zien
 Een winkelmandje kan artikelen bevatten van verschillende catalogi

•

Klik op het artikelnummer om de gegevens van een artikel te bekijken

Om een artikel te verwijderen
• Vink het artikel aan
• Klik op de knop Verwijderen
Om het aantal van een artikel aan te passen
• Klik op het aantal
 Er wordt een nieuw venster geopend
•
•

Geef het nieuwe aantal op
Klik op Opslaan
 De aantallen van de gekozen accessoires worden automatisch mee
aangepast.

•

Houdt de cursor boven de prijs om in een tooltip de samenstelling van de prijs te
bekijken

Afbeelding 26: Winkelmandje

Afbeelding 27: Aantal wijzigen
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5.3 Artikelen toevoegen aan catalogusmandje
Om de artikelen uit je winkelmandje daadwerkelijk te kunnen bestellen, moet je ze indienen voor bestelling. De ingediende artikelen zullen uit je
winkelmandje worden verwijderd, en toegevoegd aan het catalogusmandje van de catalogus waaruit te artikelen komen.

•

Kies in het hoofdmenu de optie Winkelmandjes

•

Op het tabblad Mijn Winkelmandje zie je de inhoud van jouw persoonlijk
winkelmandje
Selecteer de artikelen die je wilt bestellen.
Klik op Indienen voor bestelling
 De geselecteerde artikelen verdwijnen uit jouw winkelmandje en worden
verplaatst naar één of meerdere catalogusmandjes.

•
•

 In tegenstelling tot een winkelmandje, bevat een catalogusmandje artikelen
uit slechts één catalogus
 De catalogusmandjes kan je terugvinden op het tabblad

Catalogusmandjes
 Een catalogusmandje zal ook de artikelen bevatten die werden goedgekeurd
in aanvragen.
Afbeelding 28: Winkelmandje
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6 Een bestelling voorbereiden
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Het catalogusmandje: artikelen groeperen, filteren en toevoegen aan een bestelling
Een nieuwe bestelling aanmaken
Een bestelling voorbereiden: de gegevens in een bestelling
Een bestelling afronden
Een bestelling goedkeuren
Een bestelling afkeuren
Een bestelling plaatsen
Het gebruik van sjablonen
Het gebruik van het adresboek
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6.1 Het catalogusmandje
Alle artikelen die werden ingediend ter bestelling voor een bepaalde catalogus, worden samengebracht in het catalogusmandje.

6.1.1 De lijst van artikelen en de bestemmelingen
•

Standaard worden de artikelen getoond in één vlakke lijst, waarbij bestemmelingen gegroepeerd worden per artikel.
•

•

Afbeelding 29: Catalogusmandje
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Bij elk artikel kan je klikken op het icoontje “bestemmelingen”
om de lijst
met bestemmelingen te zien. In deze lijst zie je volgende gegevens:
o Familienaam en voornaam van de bestemmeling.
o Organisatie van de bestemmeling.
o Contactgegevens (telefoon en e-mail) van de bestemmeling
o Naam van de aankoper die dit artikel heeft goedgekeurd.
o Datum van die goedkeuring.
o Het leveringsadres dat opgegeven werd door de bestemmeling in zijn
aanvraag.
o Het aantal van dit artikel voor deze bestemmeling
Het kan voorkomen dat een bepaalde bestemmeling meerdere keren voorkomt
in de lijst. Dit is het geval wanneer deze het artikel:
o vanuit verschillende organisaties aangevraagd heeft
o voor verschillende leveringsadressen aangevraagd heeft.
o op verschillende momenten heeft aangevraagd, en het dus ook op
verschillende data werd goedgekeurd.
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6.1.2 Artikelen groeperen
•
•

Het is mogelijk om artikelen te groeperen. Er zijn 4 criteria waarop kan gegroepeerd worden: Bestemmeling, Organisatie van bestemmeling,
Leveringsadres en Goedkeuringsdatum
De criteria kunnen ook gecombineerd worden door telkens een nieuw (sub)niveau voor groepering te kiezen. In dit geval zullen artikelen eerst
gegroepeerd worden op het 1ste criterium, en elke groep zal zelf gegroepeerd worden op het 2de criterium,… tot 4 niveaus.

Afbeelding 30: Groeperen

BESTELLEN IN E-CATALOGUE

•
•
•
•

Selecteer de optie “Gegroepeerde lijst”
Selecteer het criterium voor het eerste niveau van groepering.
Selecteer eventueel een 2de, 3de en 4de criterium van groepering
Klik op Zoeken (doe dit na elke wijziging in de gekozen criteria)
 De artikelen worden nu gegroepeerd, elke groep is een uitvouwbare sectie

•

Klik op de naam van een groep om de sectie uit te vouwen of weer samen te
vouwen
Klik op de link “Alles uitvouwen” om alle secties uit te vouwen
Klik op de link “Alles samenvouwen” om alle secties samen te vouwen
Vink een groep aan om alle onderliggende groepen en artikelen te selecteren
Klik op de link “Alles selecteren” om alle artikelen te selecteren
Klik op de link “Alles deselecteren” om alle artikelen te deselecteren
Selecteer “Standaard weergave” om de groepering op te heffen.

•
•
•
•
•
•

33

6.1.3 Een standaard groepering opslaan en toepassen
Je kan een bepaalde structuur van groepering opslaan als “standaard groepering”.
Die kan je dan snel toepassen zonder elke keer opnieuw de criteria te moeten
selecteren.
Standaard groepering opslaan:
•
•
•

Groepeer de artikelen zoals je dat meestal zal doen
Klik op de knop Groepering als standaard opslaan
Bevestig dat je deze groepering als standaard wilt opslaan

Standaard groepering toepassen:
• Klik op de knop Standaard groepering toepassen
Afbeelding 31: Groepering opslaan als standaard
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Het catalogusmandje opent steeds in de standaard weergave.
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6.1.4 Artikelen filteren
Wanneer artikelen gegroepeerd zijn, kan er ook een filter toegepast worden op elk
van de criteria die gebruikt werden om te groeperen.
•

•
•

Afbeelding 32: Artikelen filteren
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Klik op het icoon
naast een criterium om de filter pop-up te openen
o Bestemmelingen: de pop-up bevat een lijst van alle bestemmelingen die
voorkomen in het catalogusmandje.
o Leveringsadressen: de pop-up bevat een lijst van alle leveringsadressen
die voorkomen in het catalogusmandje.
o Organisaties: de pop-up bevat een lijst van alle organisaties van
bestemmelingen die voorkomen in het catalogusmandje.
o Goedkeuringsdatums: de pop-up bevat een lijst van alle
goedkeuringsdatums die voorkomen in het catalogusmandje.
Selecteer één of meerdere items uit de lijst en klik op Selecteren
Klik op Zoeken : de artikelen zullen enkel gegroepeerd worden op de
geselecteerde criteria.

Wanneer er op meerdere niveaus gegroepeerd en gefilterd wordt, zal de filter popup van een bepaald niveau slechts die items bevatten die ook voldoen aan de filters
van de hogere niveaus.
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6.2 Een nieuwe bestelling aanmaken
Bestellingen worden aangemaakt vanuit de catalogusmandjes.
• Kies in het hoofdmenu de optie Winkelmandjes
•

Open het tabblad Catalogusmandjes

•

Klik op de ID van het catalogusmandje van waaruit je een bestelling wilt
aanmaken.
Pas eventueel een groepering en filtering toe op de lijst van artikelen
Selecteer de artikelen waarvoor je een bestelling wilt aanmaken
 Bij groepering: selecteer een sectie om alle onderliggende secties en
artikelen te selecteren.

•
•
Afbeelding 33: Catalogusmandjes

•

Klik op Nieuwe bestelling aanmaken
 Een nieuw venster wordt geopend, met de lijst van geselecteerde artikelen,
en per artikel de lijst van gebruikers die dit artikel hebben aangevraagd.

•

Selecteer bestemmelingen:
o Selecteer per artikel de bestemmelingen voor wie je het artikel op dit
moment wenst te bestellen
o Per bestemmeling kan je ook het aantal bepalen dat je nu aan de bestelling
wilt toevoegen
 Dit aantal moet minstens = 1
 Dit aantal is maximaal het aantal gevraagd door de bestemmeling

Afbeelding 34: Inhoud catalogusmandje

•
•

Afbeelding 35: Bestemmelingen
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Indien het aantal dat wordt toegevoegd aan de bestelling kleiner is dan het
gevraagde aantal, dan blijft het resterende aantal in het catalogusmandje.
Klik op Nieuwe bestelling aanmaken

Wanneer geselecteerde bestemmelingen bij hun aanvraag een leveringsadres
hebben ingevuld, dan zal je gevraagd worden of je deze adressen wilt importeren in
de nieuwe bestelling.
• Klik OK om de leveringsadressen over te nemen in de bestelling
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 De leveringsadressen worden toegevoegd aan de bestelling
 Automatisch worden de juiste artikelen en bestemmelingen aan de juiste
leveringsadressen gekoppeld
Afbeelding 36: Importeren van leveringsadressen

•

Klik Annuleren om de leveringsadressen niet over te nemen
 De leveringsadressen worden niet toegevoegd aan de bestelling
 Je zal manueel adressen moeten toevoegen, en artikelen en bestemmelingen
koppelen aan de juiste adressen (zie punt 6.3.2)
 Er wordt een nieuwe bestelling aangemaakt, die meteen wordt geopend.
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6.3 Een bestelling voorbereiden
6.3.1 Bestelling: tabblad “Algemeen”

Het tabblad Algemeen bevat volgende gegevens
•
•
•
•
•
•

Nummer bestelling:
dit is een automatisch volgnummer voor de bestelling. Hier kan je zelf je eigen
bestelbonnummer ingeven.
Webservice ID: dit is een unieke code waarmee een extern systeem de
bestelling kan oproepen via webservice.
Taal bestelling: geef hier de taal van de leverancier
Leverancier: deze gegevens worden automatisch ingevuld
Aankoper: de gegevens van de persoon die de bestelling aanmaakte
Facturatie-adres: hier vul je het facturatie adres in.
 Klik op “ Het adres “Aankoper” kopiëren ” als het facturatieadres gelijk is
aan het adres van de aankoper
 Zie ook punt 6.8 over het gebruik van sjablonen voor het invullen van dit
adres
 Zie ook punt 6.9 over het gebruik van het adresboek om een adres te
importeren

•

Prijs: De totale prijs van deze bestelling

Afbeelding 37: Bestelling
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•
•
•

Budget: vul hier eventueel budgettaire informatie in
Andere Informatie: geef hier extra commentaar of opmerkingen voor deze
bestelling
Documenten
In deze sectie kan je documenten opladen die een aanvulling vormen op de
bestelling.
o Geef een titel voor het document
o Klik op Bladeren en selecteer het op te laden document
o

Klik op

om nog een document toe te voegen

Klik op Opslaan om elke wijziging op dit tabblad op te slaan

Afbeelding 38: Algemene gegevens
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6.3.2 Bestelling: tabblad “Leveringsadressen”
6.3.2.1

Leveringsadres aanmaken
Op het tabblad leveringsadressen kan je één of meerdere leveringsadressen voor
deze bestelling ingeven.
Wanneer je bij het aanmaken van de bestelling gekozen hebt om leveringsadressen
van bestemmelingen te importeren, dan staan deze reeds ingevuld op dit tabblad
(zie punt 6.2).
•
•

Klik op de link Leveringsadres om de sectie te openen
Vul de gegevens in. Gegevens met een asterisk (*) zijn verplicht
of
Klik op
om een adres toe te voegen vanuit het adresboek
 De titel is een korte omschrijving of naam voor dit adres. Dit zal je later
helpen adressen toe te kennen aan bestemmelingen.
 Zie ook punt 6.8 over het gebruik van sjablonen voor het invullen van dit
adres
 Zie ook punt 6.9 over het gebruik van het adresboek om een adres te
importeren

Afbeelding 39: Leveringsadressen
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•
•
•

Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan
Klik op + om nog een adres toe te voegen
Klik op - om het bijhorende adres te verwijderen
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6.3.2.2

Leveringsadres(sen) toewijzen

Afbeelding 40: Eén adres toekennen

Na het definiëren van leveringsadressen moet je natuurlijk ook nog aangeven welke
artikelen op welk adres moeten geleverd worden.
Voor bestemmelingen waarvoor het leveringsadres werd geïmporteerd (zie punt
6.2) is deze koppeling al gebeurd.
• Klik op Leveringsadres toewijzen
Eén leveringsadres
• Dit wordt automatisch toegepast op alle bestemmelingen in de bestelling
•

Klik op OK om te bevestigen dat je het adres wil toepassen op alle
bestemmelingen
Meerdere leveringsadressen
• Je zal nu de leveringsadressen aan de bestemmelingen / artikelen moeten
koppelen waarvoor nog geen leveringsadres gedefinieerd is. Een nieuw venster
wordt geopend.
• Kies een leveringsadres uit de keuzelijst bovenaan
• Selecteer de bestemmelingen en artikelen waarvoor dit leveringsadres van
toepassing is
 Het is mogelijk om per bestemmeling verschillende leveringsadressen toe te
kennen voor verschillende artikelen
Afbeelding 41: Meerdere adressen toekennen

BESTELLEN IN E-CATALOGUE

•
•

Klik op Leveringsadres toewijzen om het gekozen adres toe te kennen
Herhaal de voorgaande stappen tot alle artikelen een leveringsadres hebben
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6.3.3 Bestelling: tabblad “Artikelen”

Op het tabblad Artikelen vind je het overzicht van de artikelen in de bestelling
• Selecteer één of meerdere artikelen en klik op Verwijderen om deze artikelen
uit de bestelling te verwijderen
•
Afbeelding 42: Artikelen

•
•

Klik op het aantal of op het icoon
om een lijst met bestemmelingen te
krijgen voor dit artikel
Per bestemmeling kan je het aantal voor dit artikel aanpassen
Per bestemmeling kan je het leveringsadres aanpassen

Afbeelding 43: Bestemmelingen
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6.4 Een bestelling afronden
Als alle gegevens volledig en juist zijn ingegeven, moet de bestelling afgerond
worden.

Afbeelding 44: Afronden

•

Open het tabblad Algemeen

•

Klik op Afronden

•

De status van de bestelling verandert naar “In afwachting van goedkeuring”
 De Hoofdaankoper van je organisatie krijgt een verwittiging per mail.

Na het afronden kan een bestelling niet meer gewijzigd worden!
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6.5 Een bestelling goedkeuren
Een bestelling kan maar goedgekeurd worden als hij afgerond is (zie vorige punt).
Enkel een gebruiker met de rol “Hoofdaankoper” kan een bestelling goedkeuren.
Afbeelding 45: Goedkeuren

•

Open het tabblad Algemeen

•
•

Klik op Goedkeuren
De status van de bestelling verandert in “Goedgekeurd”

6.6 Een bestelling afkeuren
Een bestelling kan maar afgekeurd worden als hij afgerond is (zie vorige punt).
Enkel een gebruiker met de rol “Hoofdaankoper” kan een bestelling afkeuren.

Afbeelding 46: Afkeuren
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•

Open het tabblad Algemeen

•

Klik op Afkeuren

•

Bevestig met OK dat je de bestelling wilt afkeuren

•

De status van de bestelling verandert terug naar “In voorbereiding”, zodat ze
kan aangepast worden.
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6.7 Een bestelling plaatsen
Wanneer een bestelling is goedgekeurd, kan ze worden verzonden naar de
leverancier.
• Kies in het hoofdmenu de optie Bestellingen
•

Open het tabblad Bestellingen

•
•

Klik op het nummer van de bestelling die je wilt plaatsen
Klik op Bestellen om de bestelling ter beschikking te stellen van de leverancier
 De status van de bestelling verandert naar “Besteld”

Afbeelding 47: Bestellingen

 De leverancier kan de bestelling nu raadplegen in e-Catalogue
 De leverancier zal nu de bestelling moeten aanvaarden (status wordt
“Aanvaard”

) of weigeren (status wordt “Geweigerd”

)

 Als de bestelling geleverd wordt, kan de leverancier dit aangeven in eCatalogue door de status van de bestelling op “Verzonden” te zetten
Afbeelding 48: Bestellen
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6.8 Het gebruik van sjablonen
6.8.1 Een sjabloon opslaan
Als je regelmatig dezelfde gegevens gebruikt voor het facturatie-adres en voor de
leveringsadressen, kan je gebruik maken van sjablonen.
In een sjabloon worden het facturatieadres en de leveringsadressen opgeslagen.
Wanneer je daarna dit sjabloon toepast op een nieuwe bestelling, worden deze
gegevens automatisch ingevuld.
Afbeelding 49: Opslaan als sjabloon

•
•
•
•
Afbeelding 50: Sjabloon opslaan
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Bereidt eerst de volledige bestelling voor, zoals hierboven beschreven
Klik op de knop Opslaan als sjabloon
Geef een naam voor het sjabloon
Klik op Opslaan
 Het sjabloon wordt opgeslagen en bevat de gegevens zoals deze in deze
bestelling zijn ingevuld (facturatie-adres en leveringsadressen)
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6.8.2 Een sjabloon toepassen

Afbeelding 51: Sjabloon toepassen

•
•
•
•

Open een nieuwe bestelling
Klik op de knop Sjabloon toepassen
Selecteer het sjabloon dat je wilt toepassen
Klik op Selecteren
 De gegevens van het sjabloon (facturatie-adres en leveringsadressen)
worden automatisch ingevuld in de bestelling.
 Leveringsadressen uit het sjabloon worden toegevoegd aan eventueel reeds
gedefinieerde leveringsadressen.

Afbeelding 52: Sjabloon kiezen
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6.9 Het gebruik van het adresboek
6.9.1 Beheer van het adresboek
•
•
•
•

Afbeelding 53: Functionaliteiten adresboek
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Het adresboek wordt normaalgezien beheerd via het Gebruikersbeheer
(toevoegen van adressen, wijzigen van adressen, verwijderen van adressen)
In e-Catalogue kan je je adresboek raadplegen via de optie “Mijn Adresboek”
in het menu “Aanmelden”.
In e-Catalogue zijn een paar mogelijkheden voorzien om vanuit e-Catalogue
wijzigingen aan te brengen in het adresboek
: adres invoegen vanuit het adresboek

•

: adresgegevens vanuit e-Catalogue opslaan in het adresboek, als nieuw
adres

•

: adresgegevens vanuit e-Catalogue opslaan in het adresboek, als wijziging
van een bestaand adres
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6.9.2 Een adres invoegen vanuit het adresboek

•
•

•

Klik op het icoon “Adres importeren uit adresboek”
Vink het adres aan dat je wilt importeren
Klik op Selecteren
 De adresgegevens worden overgenomen uit het adresboek

Afbeelding 54: Adres zoeken

6.9.3 Een nieuw adres toevoegen aan het adresboek

•
•
•

•

Klik op het icoon “Adres toevoegen aan adresboek”
Geef een beschrijving (titel) voor het adres
Vul eventueel overige gegevens aan
Klik op Opslaan
 De adresgegevens worden opgeslagen in het adresboek

Afbeelding 55: Adres aanmaken
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6.9.4 Een adres wijzigen in het adresboek
Uitgangspunt: je hebt een adres ingevoerd vanuit het adresboek en je merkt dat er
een fout in zit. Je kan dit adres hier corrigeren, en de wijziging achteraf opslaan in
het adresboek.
• Wijzig het adres
• Klik op Opslaan
•
•
•

•
Afbeelding 56: Adres wijzigen
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Klik op het icoon “Adres bijwerken in het adresboek”
Selecteer het adres dat je wilt bijwerken
Wijzig eventueel nog andere gegevens
Klik op Opslaan
 De adresgegevens worden opgeslagen in het adresboek
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7 PV van oplevering
7.1
7.2
7.3
7.4

Inleiding
Een PV van oplevering aanmaken
Korting wegens minderwaarde
Een bestelling afsluiten
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7.1 Inleiding
e-Catalogue biedt de mogelijkheid om voor elke bestelling één of meerdere PV’s van
oplevering te maken.
• Kies in het menu links de optie Bestellingen
• Klik op het nummer van de bestelling waarvoor je een PV van oplevering wenst
op te maken.
Voor de PV’s van oplevering zijn bij een bestelling twee tabbladen voorzien:


Het tabblad Overzicht levering :
dit geeft een overzicht, per artikel, van de status van de levering van het
artikel, en is een samenvatting van wat in de verschillende PV’s van
oplevering geregistreerd werd.
Indien de bestelling artikelen bevat die aangevraagd werden door
suborganisaties via bestelaanvragen, dan worden deze artikelen
weergegeven in een apart overzicht per organisatie.
De organisatie die de bestelling heeft geplaatst, kan PV’s opmaken voor de
eigen artikelen én de artikelen van de suborganisaties.
Een suborganisatie die een bestelaanvraag heeft ingediend, waarvan
artikelen zijn opgenomen in de bestelling, kan PV’s opmaken voor de
artikelen die het heeft aangevraagd.

Afbeelding 57: Overzicht levering
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Het tabblad PV’s van Oplevering :
op dit tabblad worden de individuele PV’s van oplevering opgelijst, en vanop
dit tabblad kunnen PV’s worden aangemaakt en geraadpleegd.
Indien de bestelling artikelen bevat die aangevraagd werden door
suborganisaties via bestelaanvragen, dan worden de PV’s die opgemaakt
werden voor deze artikelen weergegeven in een apart overzicht per
organisatie.
De organisatie die de bestelling heeft geplaatst, kan PV’s opmaken voor de
eigen artikelen én de artikelen van de suborganisaties.
Een suborganisatie die een bestelaanvraag heeft ingediend, waarvan
artikelen zijn opgenomen in de bestelling, kan PV’s opmaken voor de
artikelen die het heeft aangevraagd.

Afbeelding 58: PV’s van oplevering
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7.2 Een PV van oplevering aanmaken

Afbeelding 59: Nieuw PV aanmaken

•
•

Kies in het menu links de optie Bestellingen
Klik op het nummer van de bestelling waarvoor je een PV van oplevering wenst
op te maken.

•

Open het tabblad PV’s van Oplevering

•
•
•
•
•

Klik op Nieuw PV van oplevering
Selecteer de datum van levering
Selecteer het afleveringsadres waar de levering plaatsvond
Geef een commentaar
Vul de tabel in
○ Hoeveel van elk artikel werd geleverd (1)
○ Hoeveel artikelen er aanvaard worden (2)
○ Hoeveel artikelen er geweigerd worden (3)
○ Voor hoeveel artikelen een korting gevraagd wordt wegens minderwaarde
(bvb. Een artikel dat nog kan gebruikt worden, maar beschadigd is) (4)
 Hier geldt dat (1) = (2) + (3) + (4)

•

○ Het kortingspercentage dat je wilt toegepast zien in dit geval
○ Een commentaar om de vraag voor korting te motiveren
Klik op Opslaan

Afbeelding 60: PV van oplevering
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De samenvattende tabel op het tabblad Overzicht levering wordt aangepast
•

Als voor een artikel geldt dat “aantal geleverd” = “aantal aanvaard”, dan
verandert de status van het artikel in “Volledig”

•

Indien er voor een bepaald artikel ook korting wegens minderwaarde werd
gevraagd, dan wordt de status van het artikel “Volledig”
wanneer geldt dat:
○ De korting werd aanvaard
○ “aantal aanvaard” + “aantal met korting wegens minderwaarde” = “aantal
geleverd”
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7.3 Korting wegens minderwaarde

Op een PV kan een korting wegens minderwaarde gevraagd worden voor
beschadigde artikelen die evenwel toch nog bruikbaar zijn.
• De aankoper zal een kortingspercentage voorstellen
• De leverancier kan dit percentage aanvaarden, of een tegenvoorstel doen.
• De aankoper kan dit tegenvoorstel aanvaarden of verwerpen
• In het eerste geval geldt het artikel als “aanvaard”
• In het tweede geval geldt het artikel als “verworpen”
Afbeelding 61: Nieuw PV aanmaken

Om een korting te aanvaarden/weigeren, ga als volgt te werk:
• Kies in het menu links de optie Bestellingen
• Klik op het nummer van de bestelling waarvoor je een korting wegens
minderwaard had gevraagd.
•

Open het tabblad PV’s van Oplevering

•

Klik op het nummer van het PV waarin de korting werd gevraagd
 Als de onderneming de korting heeft aanvaard, hoef je niks meer te doen

•

Klik op
om de korting te aanvaarden, of klik op
om de korting te
weigeren
 Je kan ook een nieuw kortingspercentage opgeven en gewoon op Opslaan
klikken om dit nieuwe percentage voor te stellen aan de leverancier.

Afbeelding 62: PV van oplevering
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7.4 Een bestelling afsluiten
Als alle artikelen in de bestelling de status “Volledig”

hebben, kan je de

bestelling afsluiten door ze te markeren als “Geleverd”
. Dit zal je later toestaan
om de bestelling ook te archiveren.
Ook als je geen gebruik maakt van de PVs van oplevering, kan je een bestelbon

Afbeelding 63: Markeren als “Geleverd”

BESTELLEN IN E-CATALOGUE

steeds markeren als “Geleverd”
.
• Kies in het menu links de optie Bestellingen
• Klik op het nummer van de bestelling die je wilt markeren als “Geleverd”
• Klik op Markeren als “Geleverd” om de status van de bestelling te veranderen
naar “Geleverd”.
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8 Bestellingen beheren
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Een goedgekeurde bestelling ‘herinitialiseren’
Artikelen toevoegen aan een bestaande bestelling
Een bestaande bestelling kopiëren
Een bestelling opslaan
Bestellingen archiveren
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8.1 Een goedgekeurde bestelling ‘herinitialiseren’
Een goedgekeurde bestelling kan in principe niet meer gewijzigd worden. Indien het
echter nodig is om toch nog wijzigingen aan te brengen aan een reeds goedgekeurde
bestelling, kan je dit doen door deze bestelling terug naar de status “In
voorbereiding” te brengen.
Dit betekent wel dat de bestelling opnieuw zal moeten goedgekeurd worden.

Afbeelding 64: Bestellingen

•

Kies in het hoofdmenu de optie Bestellingen

•

Open het tabblad Bestellingen

•
•

Klik op het Nummer van de goedgekeurde bestelling (
Klik op Terug naar voorbereiding

) die je wilt wijzigen

 De status van de bestelling verandert naar “In voorbereiding”
 Je kan nu opnieuw alle gegevens aanpassen
 Je kan ook artikelen toevoegen of verwijderen, of aantallen wijzigen

Afbeelding 65: Terug naar voorbereiding

•
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Handel de bestelling verder af zoals normaal
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8.2 Artikelen toevoegen aan een bestaande bestelling

Zolang een bestelling de status “In voorbereiding”
toevoegen. Ga daarvoor als volgt te werk:

Afbeelding 66: Catalogusmandje

•
•
•
•
•
•
•
•
•

heeft, kan je nog artikelen

Zoek de artikelen die je wilt toevoegen (via zoekmotor of catalogi)
Voeg de gewenste artikelen toe aan je winkelmandje
Open je winkelmandje, selecteer de artikelen en dien ze in voor bestelling
Open het catalogusmandje van de overeenkomstige catalogus
Selecteer de artikelen
Klik op Aan bestaande bestelling toevoegen
Selecteer uit het lijstje bovenaan het nummer van de bestelling waaraan je de
artikelen wilt toevoegen
Wijzig eventueel nog de selectie van artikelen en bestemmelingen
Klik op Aan bestaande bestelling toevoegen
 De geselecteerde artikelen (en bestemmelingen) worden toegevoegd aan de
gekozen bestelling
 De bestelling wordt automatisch geopend.

Afbeelding 67: Bestelling selecteren
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8.3 Een bestaande bestelling kopiëren
Als je een bestelling wilt plaatsen die ongeveer gelijk is aan een bestaande
bestelling, dan kan je snel een nieuwe bestelling aanmaken door die bestaande
bestelling te kopiëren:

Afbeelding 68: Bestelling kopiëren

•

Kies in het hoofdmenu de optie Bestellingen

•

Open het tabblad Bestellingen

•
•
•

Klik op het Nummer van de bestelling die je wenst te kopiëren
Klik op Kopiëren
Een nieuwe bestelling met status “In voorbereiding” wordt aangemaakt, die
dezelfde gegevens bevat als de originele bestelling.
Handel deze bestelling verder af als normaal.

•
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8.4 Een bestelling opslaan
Je kunt een bestelling opslaan als PDF-bestand. Dat kan op 2 plaatsen:

Afbeelding 69: Bestelling downloaden

•
•

Als je een bestelling geopend hebt, klik dan op de knop Download PDF
Sla het PDF-bestand op in een folder naar keuze

•

Als je in de lijst van bestellingen zit, klik dan op het icoontje “Download PDF”
bij de bestelling die je wenst te exporteren.
Sla het PDF-bestand op in een folder naar keuze.

•

Je kunt een bestelling opslaan als XML-bestand. Dat kan op 2 plaatsen:
•
•

Als je een bestelling geopend hebt, klik dan op de knop Download XML
Sla het XML-bestand op in een folder naar keuze

•

Als je in de lijst van bestellingen zit, klik dan op het icoontje “Download XML”

•

bij de bestelling die je wenst te exporteren.
Sla het XML-bestand op in een folder naar keuze.

Afbeelding 70: Bestelling downloaden
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8.5 Bestellingen archiveren
8.5.1 Bestellingen archiveren
Het is mogelijk om bestellingen te archiveren: de gearchiveerde bestellingen
verdwijnen van het tabblad “Bestellingen”, en worden op het tabblad “Archief
bestellingen” geplaatst.
Let op : gearchiveerde bestellingen worden niet meer in rekening gebracht bij het
maken van statistieken !
Enkel bestellingen met de status “Geleverd”
of “Geweigerd”
gearchiveerd worden.
• Kies in het hoofdmenu de optie Bestellingen

Afbeelding 71: Bestelling Archiveren

•

Open het tabblad Bestellingen

•
•

Selecteer de bestellingen die je wenst te archiveren.
Klik op Archiveren
 De bestelling verdwijnt van het tabblad “Bestellingen”

kunnen

 De gearchiveerde bestelling is nu beschikbaar op het tabblad “Archief
bestellingen”.
 De bestelling heeft nu de status “Gearchiveerd”
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8.5.2 Een gearchiveerde bestelling raadplegen

Een gearchiveerde bestelling is niet meer online te raadplegen. Je kan de bestelling
wel nog downloaden als een gecomprimeerd (ZIP) bestand. Dit bestand bevat de
bestelling in PDF- en in XML-formaat.
•

Open het tabblad Archief bestellingen

•
•

Klik op de naam van een bestelling die je wenst te raadplegen
Geef een naam voor het bestand en sla het op in een folder naar keuze.

Afbeelding 72: Archief bestellingen
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9 Werken met bestelaanvragen
Bestelaanvragen worden verzonden van een organisatie naar haar moederorganisatie, als de moederorganisatie het toegangsrecht “Bestelaanvragen”
gegeven heeft aan de organisatie.
9.1 Overzicht: het verloop van een bestelling bij het gebruik van bestelaanvragen
9.2 Indienen van een bestelaanvraag: voor de organisaties die bestelaanvragen indienen
9.3 Behandelen van een bestelaanvraag: voor de organisaties die bestelaanvragen ontvangen
9.4 Een PV van oplevering aanmaken voor een bestelling gebaseerd op een bestelaanvraag: het aanmaken van PVs van oplevering door zowel de
organisatie die bestelaanvragen indient als de organisatie die bestelaanvragen ontvangt (en de bestellingen aanmaakt).
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9.1 Overzicht

•
•
•
•
•
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Een organisatie heeft het toegangsrecht “bestelaanvragen” toegekend
aan een dochterorganisatie voor een bepaalde catalogus
Gebruikers van de dochterorganisatie kunnen normaal zoeken,
toevoegen aan winkelmandje, enz… (zie punten 3 t.e.m. 6.1.4)
Voor deze catalogus kan de dochterorganisatie echter geen bestellingen
naar de leverancier sturen, maar wel “bestelaanvragen” naar de
moederorganisatie.
De aankoper van de moederorganisatie zal de artikelen uit de
bestelaanvraag goedkeuren
De aankoper kan kiezen om de artikelen naar het catalogusmandje te
zenden (om van daaruit een bestelling te maken), of om ze rechtstreeks
naar een bestelling om te zetten.
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9.2 Indienen van een bestelaanvraag
Dit hoofdstuk is van toepassing op organisaties die het toegangsrecht “bestelaanvragen” gekregen hebben van hun moederorganisatie voor bepaalde
catalogi, en dus zelf geen bestellingen kunnen aanmaken.
In dit hoofdstuk wordt er van uitgegaan dat de interne flow binnen de dochterorganisatie (artikelen zoeken, aanvragen indienen, aanvragen goedkeuren,…)
reeds doorlopen werd, en je start in het catalogusmandje dat de artikelen bevat waarvoor een bestelaanvraag moet ingediend worden.

Bestelaanvragen worden aangemaakt vanuit de catalogusmandjes.
• Kies in het hoofdmenu de optie Winkelmandjes

Afbeelding 73: Catalogusmandjes

Afbeelding 74: Inhoud catalogusmandje

•

Open het tabblad Catalogusmandjes

•

Klik op de ID van het catalogusmandje van waaruit je een bestelaanvraag wilt
aanmaken.
Pas eventueel een groepering en filtering toe op de lijst van artikelen
Selecteer de artikelen waarvoor je een bestelaanvraag wilt aanmaken
 Bij groepering: selecteer een sectie om alle onderliggende secties en
artikelen te selecteren.

•
•

•

Klik op Bestelaanvraag indienen
 Een nieuw venster wordt geopend, met de lijst van geselecteerde artikelen,
en per artikel de lijst van gebruikers die dit artikel hebben aangevraagd.

•
•

Selecteer in deze lijst de artikelen die je wilt toevoegen aan de bestelaanvraag
Selecteer per artikel de bestemmelingen voor wie je het artikel op dit moment
wenst aan te vragen
Klik op Bestelaanvraag indienen

•
Afbeelding 75: Bestemmelingen
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 Een nieuwe pop-up wordt geopend waarin je een commentaar en een
leveringsadres kan invullen (optioneel)

Afbeelding 76: commentaar en leveringsadres toevoegen
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Vul eventueel een commentaar en / of een leveringsadres in
 Dit adres zal worden geassocieerd met alle artikelen waarvoor nog geen
leveringsadres is gedefinieerd. Bij artikelen waarvoor al een leveringsadres
werd meegegeven door de aanvrager, wordt dat leveringsadres behouden.

•

Klik op Opslaan
 Er wordt een nieuwe bestelaanvraag aangemaakt, die meteen wordt
geopend.
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9.3 Behandelen van een bestelaanvraag
Dit hoofdstuk is van toepassing op organisaties die het toegangsrecht “bestelaanvragen” toegekend hebben aan dochterorganisaties, en dus
bestelaanvragen kunnen ontvangen.

9.3.1 Artikelen goed- en afkeuren

Afbeelding 77: Bestelaanvragen

•

Kies in het menu links de optie Winkelmandjes

•

Open het tabblad Bestelaanvragen

• Klik op de ID van de bestelaanvraag die je wenst te openen
Om artikelen goed te keuren:
• Vink de artikelen aan die je wilt goedkeuren
• Klik op de knop Goedkeuren
 Het artikel krijgt de voorlopige status “Goed te keuren”
 Deze status kan nog gewijzigd worden.
Om artikelen te verwerpen:
• Vink de artikelen aan die je wilt verwerpen
• Klik op de knop Verwerpen
• Geef een reden voor het verwerpen
• Klik op Opslaan
 Het artikel krijgt de voorlopige status “Te verwerpen”
 Deze status kan nog gewijzigd worden

Afbeelding 78: inhoud bestelaanvraag
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9.3.2 Commentaar toevoegen
Om een commentaar toe te voegen aan één artikel:
•
•

•

Klik op het icoontje
Geef het commentaar in
Klik op Opslaan
 Het icoontje verandert naar

Om een commentaar toe te voegen voor meerdere artikelen
• Vink de artikelen aan waarvoor je een commentaar wenst in te geven
• Klik op de knop Commentaar toevoegen
• Geef het commentaar in
• Klik op Opslaan
 Dit commentaar wordt toegevoegd aan alle geselecteerde artikelen
Afbeelding 79: Commentaar toevoegen

 Dit commentaar overschrijft commentaar dat reeds ingegeven is bij artikelen
 Het commentaar icoontje bij de geselecteerde artikelen verandert naar

Afbeelding 80: Commentaar bij artikel
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Om een algemeen commentaar toe te voegen
• Geef het commentaar in het tekstvak “Commentaar aankoper” bovenaan de
aanvraag
• Klik op Opslaan
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9.3.3 Acties bevestigen

Nadat je alle artikelen hebt goedgekeurd of verworpen, moet je je acties bevestigen
• Klik op de knop Acties bevestigen
 De artikelen krijgen een definitieve status
goed te keuren



goedgekeurd

te verwerpen



verworpen

 Deze status kan niet meer gewijzigd worden
 Ee nieuwe pop-up opent waarin je kan kiezen wat er met de goedgekeurde
artikelen moet gebeuren
Afbeelding 81: Acties bevestigen

Afbeelding 82: Goedgekeurde artikelen kopiëren
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•

Kies naar waar de goedgekeurde artikelen moeten gekopieerd worden:
o Catalogusmandje: de goedgekeurde artikelen worden naar het
catalogusmandje gekopieerd. Dit laat je toe om artikelen van
verschillende aanvragen en bestelaanvragen te combineren in één
bestelling. Zie vanaf punt 6.1 voor het aanmaken van een bestelling
vanuit het catalogusmandje.
o Bestelling: de goedgekeurde artikelen worden rechtstreeks in een
bestelling gestoken. Deze nieuwe bestelling wordt automatisch
geopend. Dit laat je toe om een bestelaanvraag direct in een bestelling
om te vormen. Zie vanaf punt 6.3 voor het afwerken van een bestelling.
o Artikellijst: zie onze handleiding over “Artikellijsten exporteren” voor
meer informatie over artikellijsten.
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9.4 Een PV van oplevering aanmaken voor een bestelling gebaseerd op een bestelaanvraag
Wanneer een bestelling artikelen bevat die via een bestelaanvraag werden ingediend, dan
• Kan de moederorganisatie een PV opmaken voor alle artikelen
• Kan de suborganisatie die de bestelaanvraag indiende een PV aanmaken voor de artikelen die zij aangevraagd hebben

Moederorganisatie:
• De tabbladen “Overzicht PV” en “PV’s van oplevering” zijn nu onderverdeeld in
verschillende secties: een sectie per organisatie waarvoor artikelen besteld
werden.
• Tabblad “Overzicht PV”: open een sectie om een overzicht te zien van de
bestelde artikelen van de betreffende organisatie.
• Tabblad “PV’s van oplevering”: open een sectie om een PV aan te maken voor
de betreffende organisatie. Zie punt “7.2 Een PV van oplevering aanmaken” voor
het aanmaken van een PV.
Suborganisatie:
• Enkel de artikelen die aangevraagd zijn door de suborganisatie zijn zichtbaar in
de bestelling. Zie punt “7.2 Een PV van oplevering aanmaken” voor het
aanmaken van een PV.
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10 Een dossier in e-Catalogue
10.1 Inhoud van een dossier
Een dossier bevat volgende informatie:
algemene informatie zoals contractnummer, naam ven het dossier, start- en einddatum,…
aanvullende informatie (documenten) omtrent het contract die de dossierbeheerder wil delen met de gebruikers
de organisaties die toegang krijgen tot het dossier
de dienstverlener en zijn gebruikers die toegang hebben tot het dossier
de catalogi

•

Kies in het hoofdmenu de optie “Dossiers”

•

Selecteer op de pagina “Dossiers” het tabblad Dossiers

•

Gebruik eventueel de filters
o “Categorie” om enkel de catalogi van een bepaalde categorie te zien.
o “Contractnummer of dossiernaam”: typ een zoekterm om te zoeken in
contractnummers en dossiernamen
o “Eigenaar”: om enkel de catalogi van een bepaalde eigenaar te zien
o “Leverancier”: om enkel de catalogi van een bepaalde leverancier te zien
Klik op het contractnummer om het gewenste dossier te openen.

•
Afbeelding 83: Hoofdmenu
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10.1.1 Beheersgegevens
Selecteer op de pagina “Dossier” het tabblad Beheersgegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Afbeelding 84: tabblad “Beheersgegevens”
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“Contractnummer”: het contract waaraan dit dossier in e-Catalogue verbonden
is
“Verplichte talen”: de talen waarin de catalogi beschikbaar moeten zijn.
“Dossiernaam”: de naam van het dossier.
“Startdatum”: vanaf deze datum worden het dossier en de eraan verbonden
catalogi zichtbaar voor alle gebruikers.
“Einddatum”: vanaf deze datum zijn het dossier en de eraan verbonden catalogi
niet langer zichtbaar.
“Categorie”: de categorie waartoe de artikelen behoren die in dit contract
aangeboden worden.
“Contactpersoon”: de contactpersoon voor dit dossier.
“Leidend ambtenaar”: de leidend ambtenaar voor dit dossier.
“Verhuur mogelijk”: deze optie is van toepassing op dossiers waarbij verhuur of
leasing van materiaal mogelijk is (bv. kopieerapparaten).
“Toegankelijk voor anonieme gebruikers”: deze optie geeft aan of het dossier
toegankelijk is voor niet geregistreerde, gebruikers.
“Niet-gestructureerde catalogi toegelaten”: deze optie geeft aan of de
dienstverlener een niet gestructureerde catalogus kan opladen, d.w.z. catalogi
onder de vorm van PDF-, Word-, Excel-,… bestanden
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10.1.2 Aanvullende informatie

Op dit tabblad kan de dossierbeheerder aanvullende informatie ingeven waarvan hij
denkt dat die nuttig zou kunnen zijn voor aankopers die gebruik willen maken van
het contract. Dit kan onder de vorm van tekst en/of bestanden.
•

Open het tabblad Aanvullende informatie

•
•

Klik op een titel om de desbetreffende sectie te openen
Klik op de link naast “Documentnaam” om een document te downloaden

Afbeelding 85: aanvullende informatie
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10.1.3 Organisaties

Op dit tabblad kan je zien welke organisaties toegang hebben tot het dossier, en
welke organisatie eigenaar is van het dossier.
•

Open het tabblad Organisaties

•

Klik op Deelnemende organisaties om de sectie open te klappen en de lijst
van deelnemende organisaties te bekijken.

Afbeelding 86: organisaties toevoegen

10.1.4 Leveranciers

Op dit tabblad kan je zien welke ondernemingen verbonden zijn met het dossier.
•

Open het tabblad Leveranciers

•

Klik op de naam van een onderneming om deze sectie open te klappen.

•

Klik naast de naam van de onderneming op
onderneming te bekijken.

•

Klik naast de naam van een gebruiker op
bekijken.

om de details van de
om de details van de gebruiker te

Afbeelding 87: Leveranciers
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10.1.5 Catalogi

Op dit tabblad vindt je de catalogi die opgeladen werden in het dossier

Afbeelding 88: Catalogi

•

Open het tabblad Catalogi

•

Klik op de naam van een catalogus om de pagina met catalogusversies te
openen.
Klik op een versienummer om de inhoud van een bepaalde versie te bekijken.
Klik op een artikelnummer om de gedetailleerde gegevens van een artikel te
bekijken.

•
•

Afbeelding 90: Artikelen
Afbeelding 89: Catalogusversies
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11 Hoe ons contacteren?
Federale Dienst e-Procurement
DG Federale Accountant en Procurement

FOD Beleid en Ondersteuning
e.proc@publicprocurement.be
WTCIII, Simon Bolivarlaan 30,
1000 Brussel
02/740 80 00
Bezoek ons op
http://www.publicprocurement.be
Website e-Catalogue:
https://ecat.publicprocurement.be/
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