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1 INTRODUCTIE
1.1 DOELSTELLING VAN DOCUMENT
Handleiding voor het aanvragen van Werkaanvragen via het nieuwe bestelportaal, gebaseerd op ServiceNow.

Volgende type Werkaanvragen volgen dit proces:
•

Werkaanvragen in het kader van Projecten
Projecten hebben betrekking op belangrijke uitbreidingen of wijzigingen aan de bestaande ICTomgevingen waarvoor de uit te voeren activiteiten en de uiteindelijke prijs niet voor-gedefinieerd zijn.
Projecten zullen in principe steeds starten met een Werkaanvraag voor het opmaken van een offerte.
Nadien volgen dan één of meerdere Werkaanvragen voor de bestelling van opeenvolgende fasen
(overeenkomstig de offerte) of voor het bestellen van wijzigingen.

•

Werkaanvragen in het kader van ondersteuning in-regie
De ondersteuning in-regie laat Klanten toe om via de inzet van personele middelen op een Agile manier
verdere ondersteuning te krijgen voor de Diensten beschreven in de Service Portfolio’s. De ondersteuning
in-regie moet toelaten om gedurende een bepaalde periode één of meerdere profielen in te schakelen, al
dan niet in teamverband, ter uitvoering van kleine opdrachten of specifieke activiteiten met betrekking tot
het Dienstenpakket.

1.2 DOCUMENTBEREIK
Dit document beschrijft de standaardwerkinstructies om de implementatie van dit proces binnen een
organisatie mogelijk te maken. Deze werkinstructies zijn van toepassing op de meeste IT-organisaties.
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1.3 DOELPUBLIEK
De doelgroep voor dit document zijn:
1. Klanten van Digitaal Vlaanderen
2. Het bestuur
3. ICT-Dienstverleners

1.4 OMGEVINGEN
Productie: Klantenserviceportal - Klantondersteuning (service-now.com)
Bij problemen kan men steeds een mail sturen naar werkaanvragenbeheer.vo@atos.net .

2 PROCES FLOW

Figuur 1. Procesoverzicht [Beheer van Projecten/in-Regie aanvragen]
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3 PROCES ACTIVITEITEN
3.1 SI-PR1: INDIENEN WERKAANVRAAG
De aanvrager dient een Werkaanvraag in via het nieuwe centraal bestelportaal van Digitaal Vlaanderen:
Productie:

https://digivlaanderenprod.service-now.com/csm

Toegang tot de ServiceNow omgeving en bijhorende centraal bestelportaal kan toegekend worden door jullie
lokale gebruikersbeheerder. De lijst met lokale beheerders kan je terugvinden via:
https://overheid.vlaanderen.be/ict/ict-diensten/lijst-lokale-beheerders

Na aanmelding via de standaard identificatie bouwstenen komt men als gebruiker terecht op de hoofdpagina
van het nieuwe centraal bestelportaal.

Indien U deel uitmaakt van meer dan 1 entiteit, dan zal U de keuze krijgen zoals hieronder ter bevestiging van
met welke entiteit U zich wenst aan te melden.
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Acties voor de klanten:
Bij problemen gelieve een mail te sturen naar werkaanvragenbeheer.vo@atos.net .
Een nieuwe werkaanvraag kan ingediend worden via het nieuwe centraal bestelportaal van Digitaal
Vlaanderen. Na het aanloggen tot het portaal kan men een aanvraag starten via “Iets bestellen”.

Binnen de categorieën kan je naar het aanvraagformulier gaan via “Projecten- en Ondersteuningsopdrachten”
en dan naar “Werkaanvraag voor Project – en ondersteuningsopdracht” gaan:
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Dit zal resulteren in het openen van het werkaanvraag formulier:
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Hierbij dient deze zo volledig mogelijk ingevuld te worden zodoende een kwaliteitsvolle offerte opmaak of
uitvoering te garanderen. Bepaalde velden zijn verplichte velden welk bepalend zijn m.b.t. de aanvraag type.
Verplichte velden zijn aangeduid met een “*” (ster).
Het invullen start met de ingaven van:
- Een korte titel
- Detail omschrijving van de aanvraag. Bijlagen of detail omschrijvingen kunnen ook ingediend worden
bij de aanvraag als bijlage. Dit kan door middel van onderstaand icoon die onderaan het
werkaanvraag formulier terug te vinden is

Vervolgens dient volgende selectie gemaakt te worden:
- Type aanvraag

-

Diensten

-

Entiteit. Deze lijst op basis van Wegwijs doormiddel van de integratie tussen de Service Integrator
ServiceNow en Wegwijs.
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Men kan ook gebruik maken ter vereenvoudiging voor het zoeken van de entiteit gebruik maken van “*”:

Volgende velden zijn ook beschikbaar voor aanlevering:
- Klant referentie

-

Inkoopordernummer en datum – verplicht bij uitvoeringsaanvraag

Dit is in deze fase van de aanvraag niet verplicht maar kan reeds meegeleverd worden indien gekend.
Later in het proces bij bevestiging van de bestelling dient deze aangeleverd te worden.
-

Contactpersonen – Contactpersonen zijn beschikbaar via de selectiefunctie enkel voor gebruikers met
toegang tot het centrale bestelportaal (SIAM ServiceNow). Toegangen worden beheerd door de lokale
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beheerders via Gebruikersbeheer rechten toe te kennen naar “Digitaal Vlaanderen SIAM ServiceNow
Gebruiker”. Indien andere personen geïnformeerd dienen te worden die nog geen toegang tot SIAM
ServiceNow hebben kan men deze op basis van hun email adres toevoegen via “Contactpersoon
extra”. Hierbij is er ook de mogelijkheid om meerdere contactpersonen in te geven alsook generieke
mailboxen via het veld “Contact personen extra”.

Bij het type “project Applicatiediensten – Minicompetitie” zullen onderstaande additionele velden vereist
worden bij de aanvraag. Details m.b.t. Minicompetitie kan je vinden betreffende:

-

duiding van Minicompetitie in het kader van de Applicatiediensten - Minicompetitie in het kader van
de Applicatiediensten (raamovereenkomst ICT 2022) | Vlaanderen Intern
sjablonen voor mini competitie:
o Model voor mini-bestek
o Model voor gunningsverslag

De registratie kan finaal afgerond worden door de aanvraag in te dienen via:
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3.2 WA02: KWALITEITSCONTROLE AANVRAAG
Het bestuur ontvangt alle Werkaanvragen voor Applicatiediensten die zijn geregistreerd via het centraal
bestelportaal. Bij de kwaliteitscontrole van aanvragen i.k.v. Applicatiediensten zal het bestuur nagaan of de
werkaanvraag in grote lijn conform is aan de Applicatiediensten, en zal het bestuur eventueel contact
opnemen en/of een advies formuleren voor aanpassing. Bijvoorbeeld: een aanvraag die een minicompetitie
vergt maar niet als dusdanig opgevat is geweest. Na Kwaliteitscontrole zet men deze door naar de Service
Integrator of wordt de aanvraag geweigerd en wordt deze werkaanvraag gesloten. Deze kwaliteitscontrole is
in principe tijdelijk en "best effort" vanwege het Bestuur, en vervangt niet de validatie die elke
dienstverlener moet doen bij het ontvangen van een aanvraag. In elk geval moet het helder zijn wat de
aanvraag juist inhoudt, welk antwoord erop verwacht wordt vanwege de dienstverlener(s).
Hiervan wordt de aanvrager geïnformeerd door het Bestuur en via een notificatie vanuit ServiceNow.

Actie voor Het Bestuur:
Na de notificatie van een werkaanvraag m.b.t. Applicatiediensten kan het Bestuur via de notificatie in de email
voorziene directe link de aanvraag consulteren. Dit zal het bestuur rechtstreeks brengen tot de aan hen
toebehorende “Kwaliteitscontrole taak” waarvan een voorbeeld hieronder:
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Hierbij dient men rekening te houden dat deze taak (RITM) als een onderdeel te aanzien is van de originele
klant Werkaanvraag. In alle klant communicatie zal er steeds verwezen worden naar het nummer van de
werkaanvraag (CSxxxxxxx) en niet naar de onderliggende taken (RITM)
Deze aanvraag voor de kwaliteitscontrole zal ook voor het Bestuur en daartoe horende gedefinieerde
goedkeurders ook zichtbaar zijn op de hoofdpagina van het centraal bestelportaal:
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Het doorzetten van deze werkaanvraag voor Kwaliteitscontrole door het Bestuur kan door middel van de actie
“Goedkeuren” of “Afwijzen”:

Bij de keuze hiervan volgen deze acties:
- Goedkeuren - Bij het goedkeuren van de Werkaanvraag n.a.v. de kwaliteitscontrole wordt de aanvraag
doorgezet naar de Service integrator. Bijkomend zal de klant hiervan een notificatie ontvangen van de
goedkeuring en de status van waarin de aanvraag zich bevindt.
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-

Afwijzen - bij weigering zal de klant hiervan een notificatie ontvangen. Gelieve hiervoor de toelichting
in te vullen via het scherm die zichtbaar komt bij de keuze “Afwijzen”:

-

3.3 WERKAANVRAAG
De Service Integrator ontvangt alle Werkaanvragen voor projecten en Ondersteuningsopdrachten die zijn
geregistreerd via het centraal bestelportaal en valideert deze op volledigheid.

3.4 SI-PR2-3: CATEGORISEREN WERKAANVRAAG
De Service Integrator controleert en categoriseert indien nodig de aanvraag als een Werkaanvraag voor een Project, Project Applicatie,
Project Applicatie onder minicompetitie of ondersteuningsopdracht indien deze niet correct is. Dit gebeurt zoveel mogelijk automatisch
op basis van de input van de aanvrager in stap SI-PR1.

3.5 SI-PR5: AANMAKEN VAN FOLDERS VOOR AANLEVERING
De ICT-Dienstverlener(s) maken de nodige aanleveringslocaties aan op DDC-DMS voor de desbetreffende. Dit gebeurt later terug
automatisch op basis van de input van de aanvrager in stap SI-PR1. Deze aanleverlocaties zijn toegankelijk voor de klanten en het
bestuur maar strikt gescheiden voor de ICT-dienstverleners. Nodige logging en versie beheer is hiervoor voorzien.
Voor het aanmaken van deze aanleverlocatie zal er in ServiceNow een taak aangemaakt worden voor Service integrator(s). Hij zal
hiervoor de nodige notificatie ontvangen via mail met daarin ook een direct link naar zijn bijhorende taak.
Deze is terug te vinden in ServiceNow via dezelfde link. Na het aanloggen zal de ICT-Dienstverlener landen op volgende hoofdpagina:
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Gezien ICT-Dienstverleners ook op taak niveau zullen werken kan men zijn toehorende taken raadplegen via:
Service Catalog > Geopende Records > Taken

De aanvraag tot aanmaken van de aanleverlocatie ziet er als volgt uit:
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Na het aanmaken van de aanleverlocatie op SharePoint dient de ICT-Dienstverlener de volgende stappen te ondernemen:
-

“Aanvullende opmerkingen” selecteren. Hierdoor zullen de opmerkingen zichtbaar worden voor de klant.
In de aanvullende opmerking de link naar de aanleverlocatie in te brengen, zodoende krijgt de klant deze link zichtbaar in zijn
werkaanvraag
De taak sluiten via de knop “Taak sluiten”
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3.6 AANLEVERING OFFERTES EN DOCUMENTEN
Na het sluiten van de taak voor de opmaak van de aanleverlocatie zal er een volgende taak beschikbaar komen
voor de ICT-Dienstverlener(s) voor de opmaak en aanlevering van de offerte.
De ICT-Dienstverleners bezorgen de finale documenten op het DDC-DMS in de desbetreffende folders voor de
specifieke werkaanvraag. Deze locaties kunnen ook gebruikt worden voor de verschillende versies en bijlagen.
Na de aanlevering dient de ICT-Dienstverlener hier ook zijn taak te sluiten waarna de klant een notificatie zal
ontvangen betreffende de aanlevering van zijn offerte(s).
Opgelet, de Service Integrator zal geen controle doen op de correcte en finale aanlevering. De Service
integrator zal zich baseren op de door de ICT-dienstverlener status wijzigingen van de bijhorende taken.

3.7 STATUS WIJZIGINGEN EN OPVOLGING ICT-DIENSTVERLENERS
Naast de standaard notificaties die gestuurd worden naar de klanten en ICT-Dienstverleners worden er ook
notificaties gestuurd m.b.t. de actuele status waarin de aanvraag zich bevindt.
Daarnaast zijn er een aantal statussen beschikbaar op taak niveau die door de ICT-Dienstverlener gebruikt kan
worden:
-

-

Open – initiële status van een nieuwe taak
In behandeling – Status te gebruiken indien additionele info vereist is van de klant. Hierbij zal de SLA
klok stoppen en de ICT-Dienstverlener zal de klant hiervan informeren voor aanlevering van extra of
ontbrekende informatie.
Werk in uitvoering – Er wordt actief aan de taak gewerkt door de ICT-Dienstverlener
Gesloten Voltooid – De taak is afgesloten en offerte is opgemaakt en aangeleverd of de uitvoering van
de Werkaanvraag is afgerond
Gesloten Onvoltooid – Status die gebruikt zal worden binnen minicompetitie voor de aanduiding van
geen deelname aan de minicompetitie door een ICT-Dienstverlener
Gesloten Overgeslagen – zal gebruikt worden voor Werkaanvragen waarvan de offerte aanvraag is
gebeurd in het interim proces.
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3.8 BESTELLEN WERKAANVRAAG
Na de aanlevering van de offerte(s) door de ICT-Dienstverlener(s) zal de aanvrager en bijhorende contacten
een notificatie ontvangen ter goedkeuring van de offerte. In deze notificatie zit een directe link naar de pagina
voor de goedkeuring of weigering van de Offerte:
Voorbeeld email notificatie:
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Alle goedkeuringsaanvragen zullen ook voor de aanvrager zichtbaar zijn op de hoofdpagina in het centraal
bestelportaal:

Wanneer men deze via de hoofdpagina of link gebruikt zal je op de volgende detail pagina landen waar je als
actie de offerte kan goedkeuren of weigeren:
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Bij goedkeuring van de offerte zal een additioneel scherm zichtbaar komen ter bevestiging van het verplichte
inkoopordernummer en aanleveringsdatum. Indien dit bij de aanvraag ingevuld was zal dit nummer reeds
zichtbaar zijn.
Bij minicompetitie zal je als klant ook moeten aangeven welke ICT-Dienstverlener de gunning ontvangt en dus
welke ICT-Dienstverlener de volgende taak qua uitvoering zal ontvangen.

Bij de keuze van weigering van de offerte zal de Werkaanvraag afgesloten worden zonder verdere acties.

3.9 UITVOERING WERKAANVRAAG
Bij bestelling van de offerte door de klant, zal er naast de notificatie voor de uitvoering van de Werkaanvraag
een uitvoeringstaak actief komen in ServiceNow voor de desbetreffende ICT-Dienstverlener waartoe de
gunning is gebeurd. Bij minicompetitie zal de taak voor uitvoeirng enkel aangemaakt worden voor de
winnende partij, geselecteerd door de klant in het centraal bestelportaal bij goedkeuring van de offerte.
Hiernaast zal de klant alle partijen informeren van de gunning en bijhorende documenten bezorgen conform
de interne processen.
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Bij uitvoering van de activiteiten als onderdeel van de werkaanvraag kan de ICT-Dienstverlener ook hier op
taak niveau de status weergeven zodoende inzicht te geven naar de klant.
Opgelet, deelopleveringen met bijhorende PV’s, meetstaten, … zullen door de desbetreffende ICTDienstverleners rechtstreeks aan de klant bezorgd worden en deze waar nodig op DDC-DMS plaatsen. In de
huidige oplossing is er geen voorziening betreffende deeltaken.
Bij finale oplevering van de Werkaanvraag zal de ICT-Dienstverlener zijn bijhorende taak sluiten zodoende de
klant hiervan te informeren.

3.10 ACCEPTATIE AFSLUITING WERKAANVRAAG
Na de afsluiting van de uitvoeringstaak van de ICT-Dienstverleners zal de klant en bijhorende contacten een
notificatie ontvangen. Hierbij zal de klant instaan voor de validatie van de aangeleverde stukken m.b.t. het
afronden van de volledige Werkaanvraag.
Als finale stap dient de klant de acceptatie van de Oplossing Werkaanvraag te accepteren. Dit kan opnieuw via
de link in de email notificatie of via het centraal bestelportaal.
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Indien er onvolledigheden zijn wat niet toelaat de Werkaanvraag af te sluiten dan kan men als klant de
Oplossing afwijzen. Bij weigering kan de klant de nodige details meedelen via het onderstaande veld:
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Hierdoor zal er een nieuwe actie teruggaan naar de ICT-Dienstverleners voor de nodige correctieve acties.
Nadien zal de klant opnieuw de goedkeuringsaanvraag ontvangen.
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4 COMPETITIE IN HET KADER VAN DE APPLICATIEDIENSTEN
In het kader van de Minicompetitie voor Applicatie diensten verwijzen we voor de details naar:
-

duiding van Minicompetitie in het kader van de Applicatiediensten - Minicompetitie in het kader van
de Applicatiediensten (raamovereenkomst ICT 2022) | Vlaanderen Intern
sjablonen voor mini competitie:
o Model voor mini-bestek
o Model voor gunningsverslag
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