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Inleiding
Inleiding Aanlegrecht
In de toepassing Zeefact dient men per verblijf en agent het aantal ton aan te geven dat voor elke
productgroep geladen en gelost werd. Deze informatie is noodzakelijk voor het vorderen van het
aanlegrecht.
Waar vroeger deze aangifte werd geregistreerd in het systeem door beheer havenrechten (F/HR)
op vraag van de scheepsagent, wordt sinds maart 2009 de webtoepassing Zeefact gebruikt. In
deze toepassing kan de scheepsagent zijn aangiften zelf online indienen. Het systeem maakt
daarbij automatisch een voorstel aan dat de agent enkel nog dient te vervolledigen. Het voorstel
wordt opgemaakt op basis van de laad- en losgegevens die, indien voorhanden door het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, ter beschikking worden gesteld op basis van de informatie
van de goederenbehandelaars.

Uw rol als externe gebruiker
Een externe gebruiker is een werknemer van een bedrijf dat bij het GHA gekend is onder een
bepaald klantnummer. Elk bedrijf heeft twee type gebruikers: een hoofdgebruiker en generieke
gebruikers. De hoofdgebruiker van een bedrijf mag nieuwe (generieke) gebruikers van dat bedrijf
toevoegen of verwijderen (inactiveren). Generieke gebruikers kunnen de aangiften van het bedrijf
raadplegen, alsook een nieuw aangiftevoorstel toevoegen, registraties aanvullen en vervolledigen.
Principalen systeem (nieuw sinds mei 2011)
De agenten hebben in de vernieuwe Zeefact toepassing (dd. 16 mei 2011) de keuze om het
factureren door het GHA te laten gebeuren op eigen naam, of op de naam van de principaal
waarvoor de agent optreedt. Factureren op naam van de principaal is enkel mogelijk indien de
agent de nodige en juiste facturatiegegevens aan het GHA bezorgt. Dit laatste kan via het
registreren van een facturatieonderrichting.
Voor rederijen die een lijn exploiteren kan de scheepsagent een permanente
facturatieonderrichting opgeven. Alle verblijven, gekoppeld aan deze lijn en gevorderd binnen de
periode van de facturatieonderrichting, worden dan gefactureerd zoals opgegeven. Het is echter
ook mogelijk om voor één specifiek verblijf een afwijkende werkwijze te registreren, ie. een ad hoc
facturatieonderrichting (volg de linken voor meer informatie). Het is daarbij mogelijk dat voor een
specifiek verblijf meerdere facturatieonderrichtingen gelden op het zelfde moment. In dat geval
geldt er een volgorde van facturatieonderrichtingen (volg de link voor meer info).

Opgelet: De toepassing Zeefact ondersteunt het beheer van de vorderingen i.v.m. het
aanlegrecht (ALR). De facturatieonderrichtingen kunnen echter in deze toepassing geregistreerd
worden voor verschillende havenrechten: aanlegrecht (ALR), tonnenmaatrecht (TNR), afval (AFB)
en sleeprecht (SLR). Voor meer info zie de permanente facturatieonderrichting of de ad hoc
facturatieonderrichting.

Werking en statussen
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•
•
•

Werking Zeefact
Overzicht statussen
Flow van de aangifte

Werking Zeefact
Aangiftevoorstellen met status NIEUW komen op het overzicht van de af te handelen aangiften.
Ze kunnen nog niet gevorderd worden vermits ze nog geen details i.v.m. de aangifte bevatten.
Wanneer de toepassing een geldige vrijstelling van de aangifteplicht vaststelt, zal de status van het
aangiftevoorstel gewijzigd worden van NIEUW naar VRIJGESTELD. Er hoeven in dat geval geen
detaillijnen toegevoegd te worden. Het voorstel is niet zichtbaar op het overzicht van de af te
handelen aangiften en zal nooit vervolledigd moeten worden door de scheepsagent. Het zal nooit
gewijzigd, verwijderd of gevorderd kunnen worden.
Indien er geen vrijstelling van de aangifteplicht geldt, dient de scheepsagent het voorstel te
vervolledigen. Hij kan detaillijnen toevoegen waarin hij specificeert hoeveel ton geladen en/of
gelost is van een bepaalde productgroep op een bepaalde ligplaats. Zodra er één detaillijn werd
toegevoegd aan het aangiftevoorstel, wijzigt de status van NIEUW naar AF TE HANDELEN. Vanaf
dat moment spreken we niet meer van een voorstel, maar van een aangifte. De aangifte is nog
steeds zichtbaar op het overzicht van de af te handelen aangiften. Een af te handelen aangifte
mag nog niet gevorderd worden. De detaillijnen (detail informatie i.v.m. de aangifte) kunnen
gewijzigd of verwijderd worden. (Als de laatste lijn verwijderd wordt, wordt de status terug
NIEUW)
Het kan voorvallen dat een scheepsagent het aangiftevoorstel niet wenst te voltooien. Hij moet het
voorstel dan weigeren met opgave van de reden. Het voorstel krijgt de status GEWEIGERD en
bevat geen detaillijnen. Het is ook niet langer zichtbaar op het overzicht van de af te handelen
aangiften. Een geweigerd aangiftevoorstel kan niet gewijzigd, verwijderd of gevorderd worden. Het
voorstel zal geëvalueerd worden door de dienst Havenrechten van het GHA.
Als de scheepsagent alle nodige detaillijnen heeft toegevoegd, kan hij dit aangeven door de
aangifte op te slaan en te verzenden, waardoor de status van zijn aangifte wijzigt naar
VOLTOOID. De datum waarop de aangifte werd voltooid, is de registratiedatum van de aangifte.
Tijdens de overgang naar de status VOLTOOID wordt gecontroleerd of:

•
•
•

de aangifte op tijd ingediend werd,
de aangifte te laat ingediend werd,
geen aangifte ingediend werd alhoewel dit wel nodig was.

De aangifte dient verzonden te worden binnen de termijn van 15 werkdagen na het vertrek
van het zeeschip, zo niet wordt het aanlegrecht van ambtswege berekend.
Zodra de aangifte de status voltooid heeft, verdwijnt ze van het overzicht van de Af te handelen
aangiften en kan niet meer aangepast of verwijderd worden. Als laatste stap zal de voltooide
aangifte door het systeem automatisch gevorderd worden.

Overzicht statussen
NIEUW
AF TE
HANDELEN
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aangiftevoorstel zonder
detaillijnen
er werden reeds detaillijnen
toegevoegd maar de aangifte is
nog niet volledig in orde

Inleiding

VOLTOOID

de aangifte werd volledig in orde
verklaard
AAN TE
medewerker F/HR wijzigt status
PASSEN
van een voltooide aangifte
GEWEIGERD
de aangifte werd om een
bepaalde reden geweigerd door
de agent
VRIJGESTELD het systeem heeft een vrijstelling
toegekend waardoor de agent
voor dit verblijf niet
aangifteplichtig is

Flow van de aangifte

Opstarten Aanlegrecht
Indien uw bedrijf nog niet geregistreerd staat, ga dan eerst naar 'Registreren bedrijf'.

•
•
•

Aanmelden
Startscherm
Werken met de toepassing
3
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Aanmelden

•

Klik op volgende link:

http://intranet.haven.antwerpen.local/secured/zeefact/

•

Volgend scherm verschijnt:

•
•

vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in
klik op de knop Inloggen

Startscherm
Bij het opstarten van Zeefact opent het programma met volgend scherm:
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Dit scherm is anders naargelang uw rol binnen de toepassing. In de meeste gevallen zal enkel de
rubriek aangiften te zien zijn. Het scherm bestaat uit volgende onderdelen:
Bovenbalk:

Deze bevat de titel van de toepassing, ZEEFACT, en de volgende functies:

•
•
•
•

info: geeft informatie over de toepassing (versie e.d.).

•

lettergrootte: u kan de letters van de woorden op het scherm in drie mogelijke groottes
instellen.

help: biedt een link naar de handleiding.
afmelden: via deze knop kan men afmelden.
gebruikersnaam: dit is de naam waarmee u bent ingelogd, klik hierop om je profiel te
raadplegen.

Linkse kolom:
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Deze bevat een reeks rubrieken. Het aantal rubrieken varieert van rol tot rol. In de meeste
gevallen zal enkel de rubriek aangiften te zien zijn.
Bovenaan kan u steeds een keuze maken uit verschillende agenten.
Hoofdscherm:

Deze bevat een werkblad voor de uit te voeren bewerkingen.
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Alle registraties of aanpassingen verlopen via dit hoofdscherm.

Werken met de toepassing
Overzicht symbolen
Tijdens het werken met de webtoepassing Aanlegrecht zal u veelvuldig met terugkerende zaken in
contact komen. Hier volgen veel voorkomende symbolen:

toevoegen van
een nieuwe lijn
tonen/verbergen
van de
geselecteerde
lijn
bewerken van
de
geselecteerde
lijn
kopiëren van de
geselecteerde
lijn

verwijderen van
de
geselecteerde
lijn
vernieuwen van
de gegevens

tonen/verbergen
van filtervelden
afdrukvoorbeeld
van de
geselecteerde
lijn
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Af te handelen aangiften
Via "Af te handelen aangiften" kan je als agent je aangiften verwerken.
De aangiften in dit overzicht hebben één van de volgende statussen:

•

nieuw: het gaat om een aangiftevoorstel

•

af te handelen: er werd reeds minstens één detaillijn toegevoegd

•

aan te passen: de aangifte werd niet goedgekeurd door dienst Havenrechten. De agent
dient de aangifte aan te passen.

Je kan volgende handelingen uitvoeren:

•

aangifte toevoegen

•

aangifte aanpassen of vervolledigen

•

aangifte verzenden

•

aangifte weigeren

Aangifte toevoegen
Normaal staan al je af te handelen aangiften opgelijst in het scherm en hoef je dus geen
nieuwe aangifte toe te voegen. Controleer nogmaals de lijst. Indien je de aangifte niet terugvindt,
ga je hier verder. In het andere geval ga je verder met aangifte aanpassen of vervolledigen.

•

indien je als agent meerdere klanten bedient: klik op de uitklaplijst Klant selectie

•

ga naar het scherm AF TE HANDELEN AANGIFTEN

•

klik op TOEVOEGEN

•

geef het verblijfsnummer in
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•

klik op ZOEK GEGEVENS

Indien je een ongeledig verblijfsnummer intikte, zie je volgende foutmelding

•

de gegevens van het verblijf worden ingevuld, de aangifte krijgt status NIEUW

•

om je aangifte in te vullen heb je twee werkwijzen

1.

vul zelf de juiste laad - en losgegevens in

2.

•

klik hiervoor op TOEVOEGEN

•

vul via de keuzelijsten de velden Goederengroep en Goed in

•

vul de velden Ligplaats, Ton gelost en Ton geladen in; het veld Totaal wordt
automatisch ingevuld

gebruik de gegevens aangeleverd door het Havenbedrijf
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•

SELECTEER één of meerdere regels onderaan het scherm

•

SLEEP deze naar het scherm aangiftedetails

Aangiften

•

klik op

•

indien de aangifte volledig ingevuld kan je zo ook verzenden: klik hiervoor op

Aangifte aanpassen of vervolledigen

•

indien u als agent meerdere klanten bedient: klik op de uitklaplijst Klant selectie

•

ga naar het scherm AF TE HANDELEN AANGIFTEN

•

kies het gewenste verblijf
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gebruik indien nodig de filter om het verblijf op te zoeken

(Om de filter op te roepen, klik op

•
•

)

klik op BEWERKEN
om je aangifte in te vullen heb je twee werkwijzen
1.

vul zelf de juiste laad - en losgegevens in

•

klik hiervoor op TOEVOEGEN

•

vul via de keuzelijsten de velden Goederengroep en Goed in

•

vul de velden Ligplaats, Ton gelost en Ton geladen in; het veld Totaal wordt
automatisch ingevuld

•

•

2.

12

gebruik de gegevens aangeleverd door het Havenbedrijf

•

SELECTEER één of meerdere regels onderaan het scherm

•

SLEEP deze naar het scherm aangiftedetails

Aangiften

•

klik op

•

indien de aangifte volledig werd ingevuld kan je ze ook verzenden: klik hiervoor op

Aangifte verzenden

•

zie laatste stap in aangifte aanpassen of vervolledigen

Aangifte weigeren

•

indien u als agent meerdere klanten bedient: klik op de uitklaplijst Klant selectie

•

ga naar het scherm AF TE HANDELEN AANGIFTEN

•

kies het gewenste verblijf
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gebruik indien nodig de filter om het verblijf op te zoeken

(Om de filter op te roepen, klik op

)

•

klik op

•

geef een REDEN VAN WEIGERING op

•

klik op

•

de aangifte zal worden geëvalueerd door het Havenbedrijf

Aangiften
Dit scherm geeft een lijst van al je aangiften en kan alleen gebruikt worden om een aangifte
te raadplegen.

•

zoek de gewenste aangifte op, gebruik indien nodig de filter
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(Om de filter op te roepen, klik op

)

Hier kan je volgende velden invullen

•

status

•

verblijf (verblijfsnummer)

•

op tijd / te laat

•

aankomst geldig van / tot

•

klik na het invullen van de filter steeds op

•

selecteer de juiste aangifte

•

klik op

•

het DETAILSCHERM wordt getoond

•

hier kan je de informatie raadplegen ivm de AANGIFTE, de DETAIL AANGIFTE
(goederengegevens) en de HISTORIEK

15
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Principalen
Op deze pagina worden de volgende acties uitgelegd:

•
•
•

aanvragen nieuwe principaal
activeren principaal
inactiveren principaal

Aanvragen nieuwe principaal
Om een nieuwe principaal toe te voegen voer je volgende stappen uit:

•

ga naar de rubriek PRINCIPALEN, en open het scherm PRINCIPALEN

•

indien je als agent meerdere klanten bedient: klik op de uitklaplijst Klant selectie

•
•

klik op icoontje TOEVOEGEN

•

klik op

vul minstens alle verplichte velden in (velden met

)
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•
•

de nieuwe principaal werd aangemaakt
indien je de aanvraag wenst te versturen:

•

selecteer de juiste aanvraag

•
•

klik op
de aanvraag wordt door de afdeling Zeevaartrechten goedgekeurd of afgekeurd. Je
wordt op de hoogte gebracht via mail.

Activeren principaal
Alleen goedgekeurde principalen kunnen beheerd worden door een agent. Na goedkeuring
staat de principaal standaard geactiveerd.

Om een principaal te activeren

•

ga naar de rubriek PRINCIPALEN, en open het scherm PRINCIPALEN

•

indien je als agent meerdere klanten bedient: klik op de uitklaplijst Klant selectie

•

zoek de gewenste principaal op via de filter, kies als status GOEDGEKEURD

•

selecteer de juiste principaal

•
•

klik op
de principaal staat nu actief:
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Inactiveren principaal
Alleen goedgekeurde principalen kunnen beheerd worden door een agent.

Om een principaal te inactiveren

•

ga naar de rubriek PRINCIPALEN, en open het scherm PRINCIPALEN

•

klik op de uitklaplijst Klant selectie (indien u als agent meerdere klanten bedient):

•

zoek de gewenste principaal op via de filter, kies als status GOEDGEKEURD

•

selecteer de juiste principaal

•
•

klik op
de status werd aangepast:

Ad hoc onderrichtingen
Via "Ad hoc onderrichtingen" kan je de facturatieonderrichting ingeven voor één of meerdere
specifieke verblijven.
Ga hiervoor naar de rubriek PRINCIPALEN en klik op AD HOC ONDERRICHTINGEN.
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Volgende acties zijn mogelijk:

•
•

facturatieonderrichting beheren voor één verblijf
facturatieonderrichting beheren voor meerdere verblijven

Facturatieonderrichting beheren voor één verblijf

•

vul het verblijfsnummer in in het veld verblijf

(Om de filter op te roepen, klik op

)

Indien u het verblijf niet vindt, klik dan op ALLE.

•

klik op

•
•

klik op BEWERKEN
onderaan verschijnt het volgende scherm
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Hier kan je volgende acties uitvoeren:

•

een facturatieonderrichting ingeven: klik hiervoor op

en vul de velden in

•

een facturatieonderrichting wijzigen: klik hiervoor op

en wijzig de nodige velden

•

een facturatieonderrichting verwijderen: klik hiervoor op

Uitleg bij de in te geven velden:

•
•

per adres: factuur verzenden per adres van agent of principaal

•

vul één van beide velden in:

type havenrechten: het havenrecht waarvoor de factuur verstuurd wordt. Dit kan zijn ALLE,
TNR (tonnenmaatrecht), SLR (sleeprecht), AFB (afval) en ALR (aanlegrecht). Indien u TNR
heeft gekozen kan u daarna nog het vorderingstype ingeven: lijnvaart, uitgestelde lijnvaart
of creditnota uitgestelde lijnvaart.

•

regelmatige zeevaartdienst (of lijnnummer).

Opgelet: het ingeven van een lijnnummer via de facturatieonderrichting wil niet meteen
zeggen dat de lijnvaartkorting wordt aangevraagd. Deze aanvraag dient u in te geven via de
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plaatsaanvraag. Het lijnnummer in de facturatieonderrichting dient tevens overeen te komen
met dat in de plaatsaanvraag.

•
•

principaal

klik op

Facturatieonderrichting beheren voor meerdere verblijven

•
•
•

klik op
via dit scherm kan je voor meerdere verblijven de zelfde facturatieonderrichting registeren
vul de nodige velden in:

•
•

•

per adres: factuur verzenden per adres van agent of principaal
type havenrechten: het havenrecht waarvoor de factuur verstuurd wordt. Dit kan
zijn ALLE, TNR (tonnenmaatrecht), SLR (sleeprecht), AFB (afval) en ALR
(aanlegrecht). Indien u TNR heeft gekozen kan u daarna nog het vorderingstype
ingeven: lijnvaart, uitgestelde lijnvaart of creditnota uitgestelde lijnvaart.
vul één van beide velden in:

•

regelmatige zeevaartdienst (of lijnnummer)

Opgelet: het ingeven van een lijnnummer via de facturatieonderrichting wil niet meteen
zeggen dat de lijnvaartkorting wordt aangevraagd. Deze aanvraag dient u in te geven via de
plaatsaanvraag. Het lijnnummer in de facturatieonderrichting dient tevens overeen te komen
met dat in de plaatsaanvraag.

•

principaal

•

onderaan zie je de lijst van verblijven. Pas de lijst indien gewenst aan via de filter:

•
•

sleep de verblijven waarvoor je de registratie wil ingeven van rechts naar links.

•

Deze melding geeft aan dat de registratie mogelijk te laat volgt op de aangifte.

mogelijk krijg je volgende melding

Permanente onderrichtingen
Via "Permanente onderrichtingen" kan je een permanente facturatieonderrichting registreren voor
een bepaalde regelmatige zeevaartdienst (of lijn).
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Ga hiervoor naar de rubriek PRINCIPALEN en klik op PERMANENTE ONDERRICHTINGEN.

Volgende acties zijn mogelijk:

•
•
•

een facturatieonderrichting toevoegen
een facturatieonderrichting wijzigen
een facturatieonderrichting verwijderen

Een facturatieonderrichting toevoegen

•
•

klik op

•

vul de nodige velden in:

je krijgt het volgende scherm

•
•

per adres: factuur verzenden per adres van agent of principaal

•
•

datum geldig 'van' en 'tot'

type havenrechten: het havenrecht waarvoor de factuur verstuurd wordt. Dit kan
zijn ALLE (alle havenrechten), TNR (tonnenmaatrecht), SLR (sleeprecht), AFB
(afval) en ALR (aanlegrecht)
regelmatige zeevaartdienst (of lijnnummer). De exploitant en facturatieadres
worden ingevuld.

Opgelet: Het lijnnummer in de facturatieonderrichting dient overeen te komen met dat
in de plaatsaanvraag.

•

klik op
23
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Een facturatieonderrichting wijzigen

•

klik op de gewenste facturatieonderrichting

•
•

klik op BEWERKEN

•

klik op

pas de nodige velden aan

Een facturatieonderrichting verwijderen

•

klik op de gewenste facturatieonderrichting

•

klik op VERWIJDEREN

Volgorde onderrichtingen
Bij het factureren van een verblijf wordt de geldige facturatieonderrichting opgezocht op
basis van de facturatiedatum. Daarbij is het mogelijk dat voor één verblijf meerdere
facturatieonderrichtingen gelden op het zelfde moment.
Een voorbeeld: Voor verblijf a geldt een permanente facturatieonderrichting voor lijn x,
geldig voor het tonnenmaatrecht (TNR). Daarnaast wordt een bijkomende ad hoc
facturatieonderrichting ingegeven (voor verblijf a) geldig op het aanlegrecht (ALR). Op dat
moment wordt volgende regel toegepast:

•

eerst wordt gezocht naar een adhoc facturatieonderrichting geldig voor een bepaald
havenrecht (TNR, ALR, SLR en AFB)

•

indien niet gevonden: zoeken naar een adhoc facturatieonderrichting geldig voor alle
havenrechten

•

indien niet gevonden: zoeken naar een permanente facturatieonderrichting geldig voor een
bepaald havenrecht

•

indien niet gevonden: zoeken naar een permanente facturatieonderrichting geldig voor alle
havenrechten
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Mijn bedrijfsgegevens
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 : Registreren bedrijf
Stap 2 : Registreren hoofdgebruiker
Stap 3 : Registreren toepassing

Start de registratie op http://www.portofantwerp.com/register/.

1 - Registreren bedrijf
•
•

Bovenaan het navigatiekader staat 1 - uw bedrijf weergegeven.

•

Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rood bolletje
vullen).

in het werkkader verschijnt het registratiescherm voor het bedrijf:

in (deze zijn verplicht in te

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.
25

Printed Documentation

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 Volgende.
U komt automatisch op het volgende scherm voor de registratie van de
hoofdgebruiker.

Opgelet
De knop Volgende wordt pas actief wanneer alle verplichte gegevens ingevuld zijn. Is één van de
verplichte velden niet ingevuld of wanneer een gegeven verkeerd is ingevuld, krijgt u
validatiefouten.

Wanneer alle verplichte velden ingevuld zijn, verschijnt een validatieteken naast bedrijf:

Stap 2 - Registreren hoofdgebruiker
•
•

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

•

Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rood sterretje in. Deze zijn verplicht in te
vullen.

Nadat u Voornaam en Naam hebt ingevuld, wordt Weergeven op scherm als automatisch
ingevuld. Deze weergave kan u wijzigen indien u dat wenst.
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Het Gebruikersid moet minstens 6 en maximum 12 karakters lang zijn.
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.

Opgelet
De knop Volgende 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.

Wanneer alle verplichte velden ingevuld zijn, verschijnt een validatieteken naast uw
hoofdgebruiker:

Stap 3 - Registreren toepassing
•
•

In het werkkader verschijnt het registratiescherm voor de toepassing.

•

Selecteer eerst de toepassing waarvoor u zich wilt registreren door gebruik te maken van
de uitklaplijst

•

Een Activiteit kan u kiezen door uit het rechtervak een Beschikbare activiteit naar het
linkervak te slepen. De geselecteerde activiteit verdwijnt uit de lijst van de beschikbare
activiteiten. Om een activiteit opnieuw te verwijderen, sleept u de activiteit uit het
linkervak naar het rechtervak.

Bovenaan het navigatiekader staat 3 - uw toepassing weergegeven.
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Desgewenst kan u meerdere activiteiten selecteren. Wanneer u Andere (specifieer) kiest,
dan bent u verplicht een bijkomend veld Andere activiteit in te vullen.
Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rood bolletje
in. Deze zijn verplicht in te
vullen.

•

De uitklaplijst Kies een toepassing... bevat alle toepassingen van het GHA waarvoor u zich kan
registreren. Kies de toepassing waarvoor u zich wil registreren: in dit geval de online services
van het havenbedrijf.

De bevestigingscode dient u over te typen van de tekening.

•

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

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.

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.

•

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

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

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

Bedrijfsprofiel
Via dit scherm kan je je bedrijfsgegevens beheren.

•

ga naar de rubriek MIJN BEDRIJFSGEGEVENS

•

klik op BEDRIJFSPROFIEL

•

het volgende scherm wordt getoond

•

in dit scherm kan je:

•

de gegevens aanpassen en opslaan: pas hiervoor de gewenste velden aan en klik
op

•

je als bedrijf uitschrijven:

29

Printed Documentation

•
•

klik op

•

OPGELET: door je bedrijf UIT TE SCHRIJVEN kan niemand van je
bedrijf (gekend via je klantencode RE......) nog in deze toepassing inloggen
!!

•

je krijgt volgende melding

klik JA om te bevestigen

je als bedrijf verwijderen:

•
•

•

•

OPGELET: door je bedrijf te VERWIJDEREN kan niemand van je bedrijf
(gekend via je klantencode RE......) nog in een toepassing van het Gemeentelijk
Havenbedrijf inloggen !!

•

klik op

•

je krijgt volgende foutmelding

klik JA om te bevestigen

het scherm vernieuwen (refresh): klik op

Gebruikers
Dit scherm roep je op via rubriek MIJN BEDRIJFSGEGEVENS > GEBRUIKERS
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Via dit scherm kan je de gebruikers van je bedrijf beheren. Volgende functies zijn mogelijk:

•

een gebruiker toevoegen

•

een gebruiker wijzigen

•

een gebruiker verwijderen

•

een gebruiker de toegang ontzeggen

•

een gebruiker de toegang verlenen

•

een activeerbericht versturen voor een gebruiker

•

een gebruiker afwezig melden

•

een gebruiker aanwezig melden

•

het wachtwoord van een gebruiker wijzigen

Een gebruiker toevoegen

•

klik op TOEVOEGEN

•

onderaan zie je het detail scherm

•

vul minstens alle verplichte velden

in

De gebruiker standaard AANWEZIG gezet. Je kan hem ook aanduiden als hoofdgebruiker (deze
persoon kan de gebruikers van je bedrijf beheren).
De gebruiker is pas actief wanneer hij antwoord op de mail die hij ontvangt.
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•

klik op

Een gebruiker wijzigen

•

selecteer de gewenste gebruiker

•

klik op

•

onderaan zie je het detail scherm

•

wijzig de gewenste velden

•

klik op

Een gebruiker verwijderen

•

selecteer de gewenste gebruiker

•

klik op

•

je krijgt een vraag te bevestiging

•

klik VERWIJDEREN

Een gebruiker de toegang ontzeggen

•

selecteer de gewenste gebruiker

•

klik op

Een gebruiker de toegang verlenen

•

selecteer de gewenste gebruiker

•

klik op

Een activeerbericht versturen voor een gebruiker
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Via deze functie wordt het activeerbericht opnieuw verstuurd naar de gebruiker.

•

selecteer de gewenste gebruiker

•

klik op STUUR ACTIVEERBERICHT

Een gebruiker afwezig melden

•

selecteer de gewenste gebruiker

•

klik op

Een gebruiker aanwezig melden

•

selecteer de gewenste gebruiker

•

klik op

Het wachtwoord van een gebruiker wijzigen

•

selecteer de gewenste gebruiker

•

klik op

•

je krijgt het volgende scherm

•

vul beide velden in

•

klik op

Bedrijfstoepassingen
Via dit scherm kan je de toepassingen tot dewelke de gebruikers van je bedrijf toegang hebben
beheren. Volgende functies zijn mogelijk:

•

de toepassingen raadplegen

•

toegang vragen tot in een andere toepassing

De toepassingen raadplegen

•

ga naar BEDRIJFSTOEPASSINGEN
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•

in het bovenste overzicht ziet u de toepassingen voor dewelke reeds toegang werd
aangevraagd

Toegang vragen tot in een andere toepassing

•

selecteer de gewenste toepassing

•

klik op

Toepassingscodes
Via het scherm "Toepassingscodes" kan je als agent aanvragen om voor een andere agent te
opereren. Hoe gaat dit concreet in zijn werk:

•

ga naar scherm MIJN BEDRIJFSGEGEVENS > TOEPASSINGSCODES
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•

vul de klantencode (RE code) in van de agent die je wenst te vertegenwoordigen

•

klik op
Uw aanvraag zal door de dienst Havenrechten van het GHA worden geëvalueerd en
beantwoord. Bij goedkeuring wordt de status aangepast
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