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UNIFACT2e
Inleiding
Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
(UniFact2)
0.1. Inleiding
UniFact2 is een webtoepassing van het Havenbedrijf. Unifact2 laat externe gebruikers toe alle
facturen en creditnota's van een bepaalde firma (en eventueel gekoppelde relaties) te raadplegen
en af te drukken.
De externe gebruiker is een werknemer van een bedrijf dat bij het GHA gekend is onder een
bepaald relatienummer.
Deze gebruiker mag eigen klantgegevens en facturen raadplegen.
De hoofdgebruiker van een bedrijf mag nieuwe gebruikers van dat bedrijf toevoegen of inactiveren.
De hoofdgebruiker mag bovendien bepaalde bedrijfsgegevens wijzigen.

•

Hoe zijn bedrijf en zichzelf registreren?

•

Hoe zijn bedrijfsgegevens aanpassen?

Eenmaal per dag verwittigt het meldingsproces de externe relaties dat hun elektronische facturen
ter beschikking staan.

•
•

Hoe zijn facturen opvragen en afdrukken?
Hoe een scheepsafrekening opvragen en interpreteren?

Om aan te geven dat men voortaan zijn facturen en creditnota's in elektronische vorm wenst
te ontvangen dient men contact op te nemen met de dienst Havenrechten van het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen (tel.: 03 205.21.23 )

1

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

0.2. Gebruik knoppen
•
•

Startscherm
Overzicht functionele knoppen

Startscherm

•

Ga naar volgende link om uzelf aan te melden:

http://intranet.haven.antwerpen.local/secured/poa-crm/

•

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in

<TOP>

Overzicht functionele knoppen

Toevoegen van een nieuwe lijn

verwijderen van de geselecteerde
lijn

tonen/verbergen van de
geselecteerde lijn

vernieuwen van de gegevens

bewerken van de geselecteerde lijn
kopiëren van de geselecteerde lijn

Bijzonder in Unifact2:
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tonen/verbergen van de
filtervelden
afdrukvoorbeeld van de
geselecteerde lijn

UNIFACT2e

•

de

•

en met de

•

de knop

•

wanneer deze knop uitgegrijsd staat

•

Een rode bol (

•

Indien overzichtstabellen groter zijn dan het scherm staat er onderaan informatie over de
getoonde rijen
en zijn er besturingsknoppen beschikbaar om sprongsgewijs door de lijst te navigeren
(uiteraard is er ook een schuifbalk aanwezig):

knop kan een detailscherm oproepen
knop kan je dat detailscherm weer sluiten

roept een afdrukvoorbeeld op van de gearchiveerde factuur of creditnota

, is er geen afdrukvoorbeeld beschikbaar

) duidt op een verplicht invulveld

<TOP>
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Registereren & beheren bedrijfsgegevens
1.1. Registreren
Om te kunnen werken met een webtoepassing van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
(GHA) moet u eerst uw bedrijf registreren. Indien het bedrijf reeds geregistreerd is, krijgt u
hiervan een verwittiging op het scherm. U dient dan de hoofdgebruiker van uw bedrijf te
contacteren. De naam van de hoofdgebruiker en zijn of haar e-mailadres worden eveneens
vermeld in deze verwittiging.
De registratie verloopt in drie stappen:

•
•

Stap 1 : Registeren Bedrijf

•

Stap 3 : Registreren toepassing

Stap 2 : Registreren hoofdgebruiker

Start de registratie via volgende link:
http://intranet-test.haven.antwerpen.local/register

Stap 1 - Registreren bedrijf
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•

in het navigatiekader staat 1 - uw bedrijf opgelicht.

•

in het werkkader verschijnt het registratiescherm voor het bedrijf:

•

Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rode bol (
vullen).

) in (deze zijn verplicht in te

UNIFACT2e

Het veld Land staat standaard op België maar kan gewijzigd worden door een ander land te kiezen
uit de uitklaplijst. Wanneer u een ander land selecteert, wordt de landcode van BTW aangepast.
Wanneer het land België is, is BTW verplicht in te vullen. Wanneer het een ander land betreft, is
EAN/GLN verplicht in te vullen.
Telefoon mag enkel cijfers en spaties bevatten, geen andere tekens zoals '/' of '.'.
E-mail moet een '@'-karakter en een geldig domein bevatten.
Het BTW-nummer moet beginnen met de landcode en moet minstens 8 karakters lang zijn. De
landcode zelf is niet aanpasbaar. Deze hangt af van het opgegeven land.

•
•

Wanneer u minstens alle verplichte gegevens hebt ingevuld, klik op de knop Volgende.
U komt automatisch op het volgende scherm voor de registratie van de
hoofdgebruiker.

Opgelet
De knop Volgende wordt pas geactiveerd wanneer alle verplichte gegevens ingevuld zijn. Indien
één van de verplichte velden niet is ingevuld of wanneer een gegeven verkeerd is ingevuld, krijgt u
validatiefouten.
<TOP>

Stap 2 - Registreren hoofdgebruiker
•
•

In het werkkader verschijnt het registratiescherm voor de hoofdgebruiker.
In het navigatiekader staat 2 - uw hoofdgebruiker opgelicht.

•

Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rode bol (
vullen.

) in. Deze zijn verplicht in te

Nadat u Voornaam en Naam hebt ingevuld, wordt Weergeven als automatisch ingevuld. Deze
weergave kan u wijzigen indien u dat wenst.
Het Gebruikersid moet minstens 6 en maximum 12 karakters lang zijn.
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Telefoon mag enkel cijfers en spaties bevatten, geen andere tekens zoals '/' of '.'.
E-mail moet een '@'-karakter en een geldig domein bevatten.

•
•

Wanneer u minstens alle verplichte gegevens hebt ingevuld, klik op de knop Volgende.
U komt automatisch op het volgende scherm voor de registratie van de toepassing.

Een invulveld met validatiefouten wordt in het rood aangeduid

Ga op het invulveld staan voor meer informatie omtrent de validatiefout

Opgelet
De knop Volgende wordt pas geactiveerd wanneer alle verplichte gegevens ingevuld zijn. Indien
één van de verplichte velden niet is ingevuld of wanneer een gegeven verkeerd is ingevuld, krijgt u
validatiefouten.
<TOP>

Stap 3 - Registreren toepassing
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•

In het werkkader verschijnt het registratiescherm voor de toepassing.

•

In het navigatiekader staat 3 - uw toepassing opgelicht.

UNIFACT2e

•

Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rode bol (
vullen.

) in. Deze zijn verplicht in te

De bevestigingscode dient u te vormen met de knoppen onder de code.

•

Wanneer u minstens alle verplichte gegevens hebt ingevuld, klik op de knop Voltooien.

De uitklaplijst Kies een toepassing... bevat alle toepassingen van het GHA waarvoor u zich kan
registreren. Kies de toepassing waarvoor u zich wil registreren.

Selecteer vervolgens één of meerdere activiteiten door ze van de rechtse naar de linkse kolom te
slepen

Opgelet
De knop Voltooien wordt pas actief wanneer alle verplichte gegevens ingevuld zijn.
Wanneer één van de verplichte velden niet is ingevuld of wanneer een gegeven verkeerd is
ingevuld, krijgt u validatiefouten.
<TOP>

Wat na het voltooien van uw registratie?

•

Nadat u op Voltooien hebt geklikt, krijgt u een bevestigingsmail toegezonden waarin staat
dat uw aanvraag geregistreerd wordt. Het GHA zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk
behandelen. Uw aanvraag kan goedgekeurd of geweigerd worden.
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•

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u hiervan een bevestigingsmail
toegezonden. In deze mail staat een link Activeer hier uw gebruikersid: hiermee kan u
zelf uw gebruikersid activeren.

•

Nadat u uw gebruikersid hebt geactiveerd, krijgt u een mail toegezonden waarin staat dat
uw gebruikersid geactiveerd is. Hierin staat een wachtwoord waarmee u zich in de
toepassing kan aanmelden. Dit wachtwoord kan u nadien wijzigen. Ook krijgt u een link
Start hier de toepassing waarmee u de toepassing kan opstarten.

•

Wanneer uw aanvraag geweigerd wordt, krijgt u hiervan eveneens een mail toegezonden
met de reden waarom.

Redenen waarom u niet zou kunnen inloggen in een toepassing

•

U bent niet actief --> voor meer informatie contacteert u best de toepassingsbeheerder of
de hoofdgebruiker van uw bedrijf.

•

U heeft zichzelf nog niet geactiveerd --> activeer uw gebruikersid.

•

U bent verwijderd --> voor meer informatie contacteert u best de toepassingsbeheerder of
de hoofdgebruiker van uw bedrijf.

•

U bestaat niet in het systeem --> u kan zich laten toevoegen door de hoofdgebruiker van
uw bedrijf.

•

U bent niet geautoriseerd voor de desbetreffende module --> contacteer de
toepassingsbeheerder.

<TOP>
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1.2. Bedrijfsprofiel beheren
Om de gegevens van het bedrijfsprofiel aan te passen:

•
•

klik op de rubriek Mijn bedrijfsgegevens in de navigatiekader

•

het tabblad Bedrijfsprofiel verschijnt:

•

Sleep desgewenst een van de Beschikbare activiteiten naar de kolom Activiteiten van
dit bedrijf

•

klik op het tabblad Gebruikers om wijzigingen aan te brengen in de gebruikersgegevens:

klik op het item Bedrijfsprofiel in het submenu:
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•

Volgend scherm verschijnt:

Hier kan u ook een gebruiker toegang ontzeggen, toegang verlenen, een nieuwe
activeermail versturen, aanwezig of afwezig zetten en het wachtwoord wijzigen. (Indien u
een gebruiker afwezig zet, krijgt hij gedurende de periode van afwezigheid geen mails
toegezonden waarop die gebruiker geabonneerd is).
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•

klik op het tabblad Bedrijfstoepassingen om een extra toepassing aan het Havenbedrijf
aan te vragen

•

Volgend scherm verschijnt:

UNIFACT2e

In het rooster bovenaan staan de toepassingen waartoe u reeds toegang heeft. In het
rooster onderaan staan de toepassingen waarvoor u nog toegang kan aanvragen. Om een
toepassing aan te vragen, selecteert u de gewenste toepassing onderaan en klikt u op de
knop Vraag nieuwe toepassing aan. U krijgt een mail dat uw aanvraag is geregistreerd
en de aangevraagde toepassing verschuift naar het rooster bovenaan met de status
'aangevraagd'. Vervolgens wordt uw aanvraag goedgekeurd of geweigerd: hiervan krijgt u
ook een bevestiging via e-mail.

•

klik op het tabblad Bedrijfsreferenties om een extra relatie toe te voegen:

•

Volgend scherm verschijnt:
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In het rooster bovenaan staan alle referentiecodes die reeds gekoppeld zijn aan uw bedrijf.
Om een nieuwe code aan te vragen, vult u onderaan het klantnummer in en klikt u op de
knop Aanvragen.

•

Volgend scherm verschijnt:

U krijgt een mail dat uw aanvraag is geregistreerd en de aangevraagde code verschuift naar
het rooster bovenaan met de status 'aangevraagd'. Vervolgens wordt uw aanvraag
goedgekeurd of geweigerd: hiervan krijgt u ook een bevestiging via e-mail.

U kan uw profiel ook raadplegen door te klikken op uw naam, rechts bovenaan uw scherm.

•

12

Volgend scherm verschijnt:
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•

U kan uzelf abonneren op mails door items van de rechtste naar de linkse kolom te slepen

•
•

Wanneer u op de knop Meld als afwezig klikt, zal u geen mails meer ontvangen
De volgende keer u zich aanmeldt, zal de toepassing vragen om de status op aanwezig te
zetten

<TOP>
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Opvragen
2.1. Opvragen en afdrukken facturen
Om facturen op te vragen:

•

klik op de rubriek Facturen in de navigatiekader

•

het overzicht Facturen verschijnt met alle facturen voor deze relatie:

•

via de uitklaplijst Voorwerp kan men een keuze maken uit de voorwerpen waarvoor reeds
eerder een factuur voor deze relatie werd opgesteld:

•

via het veld Factuurnummer kan men rechtstreeks een factuurnummer ingeven

Om details van een factuur op te vragen:

•
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selecteer de gewenste factuur in het overzicht:
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•
•

klik op de knop

•

klik op de knop

•

het venster Detail factuur verschijnt:

•

om terug te keren: klik op

•

om daarna terug te keren naar het overzicht: klik op het

de detailinformatie verschijnt:

Om de pdf van een factuur op te vragen:
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•

selecteer de gewenste factuur in het overzicht:

•
•

klik op de knop

•

in het overzicht van de facturen staat nu de opgevraagde factuur aangevinkt in het veld
Gelezen

•

Het veld Voldaan wordt aangevinkt zodra de factuur effectief voldaan is.

<TOP>
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in een nieuw venster verschijnt de pdf van de gevraagde factuur:
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2.2. Opvragen en interpreteren scheepsafrekening
Om facturen per aanloop op te vragen:

•

klik op de rubriek Facturen per aanloop in de navigatiekader

•

een leeg scherm verschijnt:

•

vul het Verblijfsnummer van de betreffende aanloop in (klik op de knop
zoeken te starten)

•

of het IMO-nummer (klik op de knop

•

of (een deel van) de Naam van het schip (klik op de knop
bv.

•

selecteer de juiste naam uit de aangeboden lijst:

om het

om het zoeken te starten)
om het zoeken te starten)
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•

selecteer vervolgens het betreffende verblijf van dit schip:

•

het overzicht van de facturen van de gekozen aanloop verschijnt:

•

klik op de knop

om detailinformatie te bekijken

•

klik op de knop
af te drukken)

om de pdf van de geselecteerde factuur op te vragen (en desgevallend

<TOP>
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