
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Inhoudsopgave	  
	  
	  

A.	   Premieaanvraag	   2	  
	  
1.	   Aanvraag	  login	   2	  

	  
2.	   Instellen	  wachtwoord	   2	  

	  
3.	   Nieuwe	  aanvraag	   2	  

	  
4.	   Aard	  van	  premie	  bepalen	   3	  

	  
4.1.	   Andere	   3	  
4.2.	   Opleiding	  met	  externe	  opleider	   3	  
4.3.	   Opleiding	  met	  interne	  opleider	   3	  

	  
5.	   Gegevens	  van	  premieaanvraag	   4	  

	  
6.	   Bevestigingsmail	  premieaanvraag	   6	  

	  
7.	   Deelnemers	  beheren	   6	  

	  
8.	   Documenten	  toevoegen	   9	  

	  
8.1.	   Google-‐documenten	  toevoegen	   9	  
8.2.	   Nieuwe	  notitie	   10	  
8.3.	   Bestand	  koppelen	   10	  

	  

B.	   Chatter	   11	  
	  
	  
	   	  



	  

Handleiding	  Premie-‐tool	  	  
20150423	  versie	  1.0	  

2	  

A. PREMIEAANVRAAG	  
	  
1. AANVRAAG	  LOGIN	  
Zodra	  je	  via	  mediarte.be	  een	  login	  hebt	  aangevraagd	  krijg	  je	  hiervan	  een	  bevestigingsmail.	  In	  
deze	  e-‐mail	  zit	  een	  link	  waarop	  je	  moet	  klikken	  om	  je	  wachtwoord	  in	  te	  stellen.	  

	  
terug	  naar	  boven	  

2. INSTELLEN	  WACHTWOORD	  
Maak	  je	  persoonlijk	  wachtwoord	  aan.	  Volg	  hierbij	  de	  richtlijn.	  	  

	  
terug	  naar	  boven	  

3. NIEUWE	  AANVRAAG	  
Als	  je	  wachtwoord	  ingesteld	  is,	  kom	  je	  op	  de	  hoofdpagina	  terecht	  waar	  je	  aan	  de	  slag	  kan	  om	  je	  
premies	  aan	  te	  vragen.	  Je	  klikt	  hiervoor	  op	  de	  button	  “Nieuwe	  Premieaanvraag	  maken”.	  

	  
terug	  naar	  boven	  
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4. AARD	  VAN	  PREMIE	  BEPALEN	  
Zodra	  je	  aangegeven	  hebt	  dat	  je	  een	  nieuwe	  premie	  wil	  aanvragen,	  is	  de	  eerste	  stap	  de	  
aard	  van	  de	  premie	  bepalen.	  

	  
Maak	  hierbij	  een	  keuze	  uit	  de	  drop-‐down	  lijst.	  Je	  hebt	  volgende	  3	  mogelijkheden:	  
	  

4.1. ANDERE	  	  
Dit	  omvat	  alle	  studieboeken	  in	  het	  kader	  van	  zelfstudie	  zoals	  bijvoorbeeld	  nieuwe	  
softwarepakketten	  of	  licenties	  voor	  deelname	  aan	  opleiding	  op	  afstand	  zoals	  betalende	  
webinars.	  Evenals	  deelname	  aan	  conferenties	  en	  lezingen	  met	  een	  lerend	  karakter.	  

terug	  naar	  boven	  
4.2. OPLEIDING	  MET	  EXTERNE	  OPLEIDER	  

Dit	  is	  een	  opleiding	  die	  georganiseerd	  wordt	  in	  samenwerking	  met	  een	  externe	  opleider.	  Het	  
bedrijf	  heeft	  de	  opleiding	  ofwel	  intern	  opgezet	  voor	  zijn	  medewerkers,	  of	  een	  medewerker	  
neemt	  deel	  aan	  een	  opleiding	  in	  open	  aanbod	  op	  een	  externe	  locatie.	  De	  opleider	  is	  geen	  
personeelslid	  van	  het	  bedrijf.	  

terug	  naar	  boven	  
4.3. OPLEIDING	  MET	  INTERNE	  OPLEIDER	  

Dit	  is	  een	  opleiding	  die	  georganiseerd	  en	  beheerd	  wordt	  door	  1	  bedrijf.	  Het	  bedrijf	  heeft	  de	  
opleiding	  volledig	  intern	  opgezet	  en	  ook	  de	  opleider	  is	  een	  personeelslid	  van	  het	  bedrijf.	  
	  

terug	  naar	  boven	  
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5. GEGEVENS	  VAN	  PREMIEAANVRAAG	  
Vervolgens	  moeten	  alle	  gegevens	  zoals	  hieronder	  aangegeven	  worden	  ingevuld.	  De	  vakjes	  die	  
aangeduid	  zijn	  met	  een	  rode	  streep	  vormen	  de	  vereiste	  gegevens,	  een	  premieaanvraag	  kan	  
bijgevolg	  niet	  worden	  opgeslagen	  indien	  een	  veld	  wordt	  overgeslagen.	  	  

	  Zoals	  hieronder	  is	  aangeduid	  is	  het	  van	  belang	  dat	  je	  aanduid	  vanuit	  welke	  hoedanigheid	  je	  een	  
premie	  aanvraagt.	  
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Een	  voorbeeld	  van	  een	  correct	  ingevulde	  premieaanvraag	  kan	  je	  hieronder	  zien.	  	  

	  
Wanneer	  de	  premieaanvraag	  correct	  ingevuld	  werd	  en	  opgeslagen	  is,	  krijg	  je	  onderstaande	  
bevestiging.	  

	  
terug	  naar	  boven	  
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6. BEVESTIGINGSMAIL	  PREMIEAANVRAAG	  
Naast	  een	  bevestiging	  dat	  de	  aanvraag	  opgeslagen	  is	  vanwege	  het	  systeem,	  krijg	  je	  tevens	  een	  
e-‐mail	  om	  de	  premieaanvraag	  te	  vervolledigen.	  
	  
Door	  op	  de	  onderstaande	  link	  “U	  kan	  uw	  aanvraag	  hier	  beheren	  en	  opvolgen”	  te	  klikken,	  komt	  u	  
terug	  terecht	  in	  uw	  account	  en	  kan	  u	  de	  laatste	  twee	  stappen	  van	  de	  premieaanvraag	  
aanvatten.	  

	  
	  
Een	  eerste	  stap	  is	  het	  toevoegen	  van	  de	  deelnemers	  (7)	  en	  als	  laatste	  het	  toevoegen	  van	  de	  
documenten	  om	  de	  premieaanvraag	  te	  staven	  (facturen,	  attesten,	  programma’s,..)	  (8)	  
	  
Je	  kan	  ook	  steeds	  inloggen	  op	  het	  systeem	  voor	  een	  overzicht	  van	  alle	  aanvragen	  

terug	  naar	  boven	  
7. DEELNEMERS	  BEHEREN	  
Zodra	  je	  op	  deze	  link	  gedrukt	  hebt	  kom	  je	  terecht	  in	  je	  premieaanvraag	  waarbij	  je	  onderaan	  de	  
button	  “deelnemers	  beheren”	  hebt.	  
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Als	  je	  op	  deze	  button	  klikt,	  kom	  je	  op	  onderstaand	  scherm	  terecht.	  Hier	  kan	  je	  personen	  
toevoegen	  die	  aan	  de	  opleiding	  hebben	  deelgenomen	  en	  dus	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  de	  
premies.	  

	  
Om	  een	  deelnemer	  toe	  te	  voegen	  druk	  je	  op	  de	  groene	  button	  “Deelnemer	  toevoegen”.	  Je	  kan	  
bijgevolg	  de	  Naam	  en	  Voornaam	  van	  de	  deelnemer	  intikken	  en	  selecteren.	  Als	  het	  systeem	  de	  
naam	  herkend,	  komt	  deze	  onder	  contacten	  te	  staan	  en	  kan	  je	  deze	  gewoon	  selecteren.	  
	  
Indien	  een	  deelnemer	  nog	  niet	  is	  opgenomen	  in	  het	  systeem	  moet	  je	  een	  “Nieuw	  contact	  
toevoegen”	  en	  vervolgens	  de	  Naam	  en	  Voornaam	  van	  de	  nieuwe	  contactpersoon	  ingeven.	  

	  
Als	  dit	  gebeurd	  is	  krijg	  je	  een	  scherm	  waarbij	  je	  de	  gegevens	  van	  de	  nieuwe	  deelnemer	  moet	  
invoeren.	  Om	  het	  hoogste	  diploma	  in	  te	  vullen	  klik	  je	  op	  “Geen	  gegevens”,	  waarna	  er	  een	  drop-‐
down	  lijst	  verschijnt	  waaruit	  je	  kan	  kiezen.	  
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Om	  de	  andere	  gegevens	  aan	  te	  passen	  moet	  je	  op	  de	  rode	  kruisjes	  klikken	  om	  aan	  te	  geven	  of	  
dit	  van	  toepassing	  is	  of	  niet.	  De	  rode	  kruisjes	  veranderen	  bij	  een	  muisklik	  in	  een	  groen	  vinkje.	  
Het	  is	  dus	  op	  deze	  manier	  dat	  je	  kan	  aangeven	  of	  een	  bepaalde	  parameter	  al	  dan	  niet	  van	  
toepassing	  is	  op	  de	  nieuwe	  deelnemer.	  (rood	  kruisje	  =	  niet	  van	  toepassing,	  groen	  vinkje	  =	  van	  
toepassing)	  	  

	  
	  
Als	  alle	  elementen	  aangeduid	  zijn,	  mag	  je	  klikken	  op	  “Terug	  naar	  de	  premieaanvraag”	  om	  over	  
te	  gaan	  naar	  de	  laatste	  stap.	  

	  
terug	  naar	  boven	  
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8. DOCUMENTEN	  TOEVOEGEN	  
Een	  laatste	  belangrijke	  stap	  om	  de	  premieaanvraag	  te	  vervolledigen	  is	  het	  toevoegen	  van	  de	  
vereiste	  documenten	  om	  een	  aanvraag	  te	  staven	  (factuur,	  attest,	  programma,..)	  

	  
terug	  naar	  boven	  

8.1. GOOGLE-‐DOCUMENTEN	  TOEVOEGEN	  
Als	  je	  met	  Google	  Drive	  werkt,	  kan	  je	  ervoor	  opteren	  om	  de	  documenten	  via	  een	  deelbare	  link	  
toe	  te	  voegen.	  Let	  op	  dat	  je	  in	  de	  instellingen	  van	  het	  document	  in	  Drive	  aangeeft	  dat	  “Iedereen	  
met	  de	  link	  het	  document	  mag	  raadplegen”.	  

terug	  naar	  boven	  
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8.2. NIEUWE	  NOTITIE	  
Indien	  je	  misschien	  niet	  over	  de	  nodige	  documenten	  beschikt	  en	  zelf	  wenst	  een	  toelichting	  te	  
geven	  omtrent	  de	  opleiding,	  kan	  je	  dat	  via	  de	  button	  “Nieuwe	  notitie”	  doen.	  

terug	  naar	  boven	  
8.3. BESTAND	  KOPPELEN	  

Een	  derde	  optie	  is	  een	  bestand	  koppelen	  dat	  zich	  op	  je	  computer	  bevindt.	  	  Zoals	  hieronder	  
aangegeven	  moet	  je	  eerst	  het	  bestand	  kiezen	  om	  deze	  vervolgens	  te	  gaan	  koppelen	  aan	  de	  
premieaanvraag.	  

	  
terug	  naar	  boven	  
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B. CHATTER	  
Er	  is	  tevens	  een	  chatfunctie	  opgenomen	  in	  het	  online	  premiesysteem,	  waarbij	  je	  prangende	  
vragen	  of	  hangende	  issues	  meteen	  aan	  ons	  kan	  doorgeven.	  
	  
Let	  op	  als	  je	  een	  nieuw	  bericht	  post,	  vergeet	  dan	  zeker	  niet	  dit	  bericht	  te	  adresseren	  opdat	  wij	  
hiervan	  een	  melding	  krijgen.	  Zoals	  in	  onderstaand	  voorbeeld	  moet	  elk	  bericht	  voorafgegaan	  
worden	  met	  “@Glenn	  Vissenaekens”	  om	  Glenn	  rechtstreeks	  aan	  te	  schrijven.	  
	  
Indien	  je	  op	  een	  bericht	  antwoord	  d.m.v.	  een	  opmerking	  is	  dit	  niet	  vereist.	  

	  
	  
	  


