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2 Introductie 
Dit document geeft een beschrijving van de basisfunctionaliteiten van de toepassing Digitale 

Handtekenmap.  

De Digitale Handtekenmap maakt gebruik van het commerciële software product SigningHub van de 

firma Ascertia geïntegreerd met de middleware van de firma DIOSS. 

Na een positieve POC is er beslist om het product aan te bieden aan alle entiteiten van de Vlaamse 

Overheid, lokale en provinciale besturen. De werktitel SigningHub werd vervangen door de nieuwe 

naam Digitale Handtekenmap omdat de toepassing minstens alle functionaliteiten omvat van zijn 

papieren tegenhanger. 

De gebruikers hebben de mogelijkheid om documenten tekenklaar te maken en documenten te 

ondertekenen. Het ondertekenproces kan gemakkelijk opgevolgd worden door middel van een 

werkstroom die kan gekoppeld worden met het te ondertekenen document. 

 

Een document tekenklaar maken betekent dat voor elke persoon die het document dient te 

ondertekenen een handtekeningvakje op het document geplaatst wordt. 

De medewerkers kunnen deze documenten ondertekenen met behulp van hun elektronische 

identiteitskaart.  

Het document beschrijft voornamelijk de functionaliteiten die het meest zullen gebruikt worden 

binnen de overheid.  

Naast deze handleiding is er online eveneens een Engelstalige handleiding beschikbaar via de 

toepassing die alle functionaliteiten van het commercieel pakket SigningHub beschrijft. 

Niet alle functionaliteiten van SigningHub worden op dit ogenblik ter beschikking gesteld, bv. tekenen 

via een mobiele app.  

Belangrijk: Alvorens men start met het automatiseren van het ondertekenen van 

documenten dient men na te gaan of een digitale handtekening wel nodig is. Men dient 

zich in eerste instantie af te vragen of sterke identificatie/authentificatie niet voldoende 

is. 

3 Opstart 

3.1 Wie kan het gebruiken? 

Doelpubliek Alle medewerkers van de Vlaamse Overheid, lokale en provinciale besturen 

Toegang  Via het gebruikersbeheer en toegangsbeheer van de Vlaamse Overheid krijg 

je toegang tot de Digitale Handtekenmap 

De lokale beheerder van jouw organisatie kent je het gebruikersrecht toe als 

gebruiker of beheerder. 

Locatie https://handtekenmap.vlaanderen.be/ 

 

3.2 Wat heb je nodig? 

Je hebt het volgende nodig om gebruik te kunnen maken van de Digitale Handtekenmap.  

Vereist om in te 
loggen 

Afhankelijk van de gekozen inlogmethode: 
- eID en aangesloten kaartlezer 

- eID en draadloze kaartlezer 

- beveiligingscode via mobiele app 

Meer info hierover vind je op https://overheid.vlaanderen.be/ict/ict-
diensten/toegangsbeheeronder de tab ‘praktisch’. 

 

https://handtekenmap.vlaanderen.be/
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Noteer dat medewerkers van de Vlaamse Overheid die reeds ingelogd zijn 

in de VO-omgeving automatisch ingelogd worden in de Digitale 
Handtekenmap. 

 

Dit heb je sowieso nodig om in te loggen: 

Courante 

webbrowser 

Internet Explorer (IE)  

Firefox  
Chrome 

Safari  
 

Vereist om te 
ondertekenen  

Dit heb je nodig om te ondertekenen: 

eID Elektronische identiteitskaart 

eID-kaartlezer Kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart 

ID Smartware Medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen 

de eID-Smartware downloaden via het HBplus 
Software Center (SCCM) onder de naam Dioss 

Smartware 

Medewerkers van lokale besturen en provincies 
kunnen de software downloaden via volgende 

links:  

- 32bit installer: 

https://files.keysign.io/download.php?id=69
&token=Gc2u2OD3SND1bR9nXlBuXB0OGFw

Wxc3p  

- 64bit installer: 

https://files.keysign.io/download.php?id=68
&token=aQ9fZKzn7sZ5J9lcjRSjWSeOdq1tpdF

w  

- MAC OS: 

https://files.keysign.io/download.php?id=62
&token=lLOhu6ZvcPfrzpPfoS9Qp1AsZUQQz6

WX&download  

 

 

Aangeraden voor 

raadpleging en 
verificatie 

Aangeraden software om ondertekende documenten te raadplegen en 

handtekeningen te verifiëren: 

Adobe Acrobat 

Reader 

Gratis download https://get.adobe.com/nl/reader/ 

Configuratie 

oudere versies 

In moderne versies van de Adobe 

Acrobat Reader dien je niets meer 

te configureren. Indien je over een 

minder recente versie beschikt, dien 
je de certificaten gerelateerd met 

de eID te herkennen als ‘trusted’ in 

Adobe Acrobat Reader. 

 

Instructies 

configuratie 
https://overheid.vlaanderen.be/site
s/default/files/eIB_documents/snelg
ids_DTP_configuratie_adobe_reader
_2015-10-20.pdf  

 

 

 

https://files.keysign.io/download.php?id=69&token=Gc2u2OD3SND1bR9nXlBuXB0OGFwWxc3p
https://files.keysign.io/download.php?id=69&token=Gc2u2OD3SND1bR9nXlBuXB0OGFwWxc3p
https://files.keysign.io/download.php?id=69&token=Gc2u2OD3SND1bR9nXlBuXB0OGFwWxc3p
https://files.keysign.io/download.php?id=68&token=aQ9fZKzn7sZ5J9lcjRSjWSeOdq1tpdFw
https://files.keysign.io/download.php?id=68&token=aQ9fZKzn7sZ5J9lcjRSjWSeOdq1tpdFw
https://files.keysign.io/download.php?id=68&token=aQ9fZKzn7sZ5J9lcjRSjWSeOdq1tpdFw
https://files.keysign.io/download.php?id=62&token=lLOhu6ZvcPfrzpPfoS9Qp1AsZUQQz6WX&download
https://files.keysign.io/download.php?id=62&token=lLOhu6ZvcPfrzpPfoS9Qp1AsZUQQz6WX&download
https://files.keysign.io/download.php?id=62&token=lLOhu6ZvcPfrzpPfoS9Qp1AsZUQQz6WX&download
https://get.adobe.com/nl/reader/
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/eIB_documents/snelgids_DTP_configuratie_adobe_reader_2015-10-20.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/eIB_documents/snelgids_DTP_configuratie_adobe_reader_2015-10-20.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/eIB_documents/snelgids_DTP_configuratie_adobe_reader_2015-10-20.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/eIB_documents/snelgids_DTP_configuratie_adobe_reader_2015-10-20.pdf
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3.3 Rollen 

3 Rollen die je kan hebben met betrekking tot een bepaald document 

Rollen Documenteigenaar De medewerker die verantwoordelijk is 
voor het laten ondertekenen van een 
document. 

Dient het ondertekende of 
goedgekeurde document te bezorgen 
aan de betrokkene(n) en te archiveren. 

Beoordelaar De medewerker die een document dient 
na te lezen met als doel het document 
goed te keuren of af te wijzen bij niet 
akkoord. 

Ondertekenaar De medewerker die het document dient 
te ondertekenen indien hij akkoord is 
met de inhoud of af te wijzen indien hij 
niet wenst te ondertekenen. 

CC Kopie Verzenden De medewerker ontvangt dan een e-
mail met het document in bijlage. 

 
 

 

3.4 Waar vind je extra ondersteuning? 

Ondersteuning Onderstaande ondersteuningskanalen kunnen antwoord bieden op vragen of 
problemen. Ze staan gerangschikt in volgorde waarin je het best een 
antwoord zoekt, te beginnen bovenaan. 

1. Handleiding Deze handleiding is ontworpen om de meest 
voorkomende functionaliteiten uit te leggen. 
Het is dus essentieel om deze goed door te 
nemen om efficiënt te werken met de Digitale 
Handtekenmap. 
Uitgebreidere Engelstalige documentatie is 
beschikbaar via de helpfunctie in de applicatie 
zelf.  

2. Website https://overheid.vlaanderen.be/praktisch/uw-
digitale-werkplek/onderteken-digitaal 
Deze website is volledig gericht op het digitaal 
tekenen met de Digitale Handtekenmap. Je 
vindt er allerhande nuttige links en 
documentatie die kan helpen met bijkomende 
vragen. 

3. Lokale applicatie-
beheerder 

In elke organisatie is één (IT-)beheerder die de 
organisatie-instellingen kan aanpassen (cf. 7).  
Deze persoon heeft toegang tot extra 
informatie en kan je misschien al helpen door 

https://overheid.vlaanderen.be/praktisch/uw-digitale-werkplek/onderteken-digitaal
https://overheid.vlaanderen.be/praktisch/uw-digitale-werkplek/onderteken-digitaal
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enkele organisatie-instellingen te verduidelijken 
of aan te passen. 

4. Vlaamse infolijn Het nummer 1700 kan je bellen als er nog 
vragen of problemen zijn waar de overige 
ondersteuningskanalen geen antwoord op 
kunnen bieden. 

5. Digitaal Tekenen Voor functionele vragen kan je terecht op 
digitaaltekenen@vlaanderen.be 
 

 

 

  

mailto:digitaaltekenen@vlaanderen.be
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4 Dashboard 
Na het aanmelden in de Digitale Handtekenmap, kom je terecht op de dashboard van het platform. 

Alle begrippen en functionaliteiten worden verder in de handleiding in detail besproken. 

 

1. Huidige locatie In het geel wordt aangeduid of je momenteel op het dashboard actief 
bent, of op de pagina met zicht op je documenten. 

2. Meldingen Ontvangen berichten omtrent activiteiten, ontvangen taken en 
veranderingen in verwerkingsfase van documenten die je beheert. 

 

3. Persoonlijk 
menu 

Onder andere persoonlijke instellingen en voorkeuren kunnen hier 
gewijzigd worden.  



 

9 
 

 

4. Overzicht 
verwerkingsfase 

Een overzicht van het aantal documenten in elke verwerkingsfase. Bij het 
aanklikken van een bepaalde fase word je meteen naar de betreffende 
documenten geleid. 

5. Voorbereiding 
werkstroom 

Hiermee kan je meteen een nieuwe procedure opstarten om een 
document te laten goedkeuren en/of handtekenen. 

 

6. Snelle acties Snelkoppelingen, die afhankelijk zijn van je toegewezen profiel in de 
Digitale Handtekenmap. 

 

5 Documenten digitaal (laten) ondertekenen 
De belangrijkste basisfunctionaliteit van de Digitale Handtekenmap is het digitaal ondertekenen of 

laten ondertekenen van een document. Het proces voor het laten ondertekenen van een document in 

de Digitale Handtekenmap is vrij gelijklopend met zijn papieren tegenhanger. 

 

De verschillende stappen in dit proces, inclusief de rol op wie deze van toepassing is: 

1. Voorbereiding werkstroom Documenteigenaar 

 

 

2. Document(en) toevoegen in de Digitale Handtekenmap Documenteigenaar 

 

 

3. Werkstroom definiëren 
a. Type werkstroom bepalen 
b. Ontvangers toevoegen 

Documenteigenaar 

 



 

10 
 

 

4. Locatie handtekeningen aanduiden Documenteigenaar 

 

 

5. Document delen Documenteigenaar 

 

 

6. Document goedkeuren/ondertekenen 
a. Toegewezen taak starten 
b. Goedkeuren/ondertekenen 

Beoordelaar/ 
Ondertekenaar 

 

 

7. Ondertekende document toewijzen aan eindbestemming/archiveren. Documenteigenaar 

 

5.0 Meest eenvoudige procedure 

Bij wijze van voorbeeld kan je hieronder de meest eenvoudige procedure terugvinden. Hoe het 

proces er uit ziet als we een standaard document op een standaard manier door het proces heen 

volgen. Er volgt niet veel uitleg over het waarom bepaalde dingen gedaan worden, het is enkel de 

bedoeling om het proces te visualiseren. Na het voorbeeld volgt een meer gedetailleerde uitleg over 

de verschillende stappen van het proces en de extra parameters die je kan gebruiken.   

1. Voorbereiding 
werkstroom 

 

Documenteigenaar 
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2. Document(en) 
toevoegen in de 
Digitale 
Handtekenmap 

 

Documenteigenaar 
 

 

3. Werkstroom definiëren 
a. Type 

werkstroom 
bepalen 

b. Ontvangers 
toevoegen 

 

Documenteigenaar 
  

 

 

4. Locatie 
handtekeningen 
aanduiden 

 

Documenteigenaar 
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5. Document delen 
 

Documenteigenaar 
 

 

6. Document 
goedkeuren/ 
ondertekenen 

a. Toegewezen 
taak starten 

b. Goedkeuren/ 
ondertekenen 

 

Beoordelaar/ 
Ondertekenaar 

 

 
Op dit moment zal je even moeten aanmelden (cf. 3.2) 
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7. Ondertekende 
document toewijzen 
aan eindbestemming/ 
archiveren. 

 

Documenteigenaar 
 

 

 

5.1 Voorbereiding werkstroom 

In deze eerste stap moet je aanduiden hoe de Digitale Handtekenmap de volgende pagina’s moet 

voorbereiden voor jou. Afhankelijk van je keuze kan je makkelijk verschillende ontvangers toevoegen 

in de volgende stappen van het proces, of wordt die keuze beperkt. 

Voorbereiding 
werkstroom 

 
 
 

Alleen ik Je gegevens worden automatisch toegevoegd aan de 
lijst van ontvangers. Je kan geen andere ontvangers 
toevoegen of jezelf als ontvanger verwijderen. 

Ik en anderen Je gegevens worden automatisch toegevoegd aan de 
lijst van ontvangers. Je kan andere ontvangers 
toevoegen in de daarvoor voorziene velden en jezelf 
alsnog als ontvanger verwijderen. 

Alleen anderen Je gegevens worden NIET automatisch toegevoegd 
aan de lijst van ontvangers. Je kan andere ontvangers 
toevoegen in de daarvoor voorziene velden en jezelf 
alsnog als ontvanger toevoegen. 
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5.2 Document(en) toevoegen in de Digitale Handtekenmap 

In deze stap moet je kiezen welk document je wil toevoegen aan de Digitale Handtekenmap voor 

goedkeuring en/of ondertekening. Dit kunnen ook meerdere documenten zijn. 

Documenten 
toevoegen 

 
 

De meest voorkomende bestandtypes worden ondersteund (PDF, DOC(X), 
XLS(X),PPT(X), TXT, …). 
Indien een bestandtype niet ondersteund is, dan dient men dit zelf om te 
zetten naar PDF.  

 

Selecteer één of meerdere documenten om te 
uploaden (of toevoegen) – of sleep je documenten en 
zet ze neer op deze pagina. 

 

5.3 Werkstroom definiëren 

Na het toevoegen van de documenten worden er nieuwe opties zichtbaar om de werkstroom te 

kunnen definiëren. Dit proces bestaat uit verschillende elementen: 

Werkstroom 
definiëren 

1. Type werkstroom bepalen Aanduiden in welke volgorde er dient 
ondertekend of goedgekeurd te worden 
door de betrokkenen 

2. Ontvangers toevoegen Aanduiden wie het document dient te 
ondertekenen/goed te keuren/ Kopie 
wenst te ontvangen 

 

 

5.3.1 Type werkstroom bepalen 
Er zijn 4 verschillende types werkstroom mogelijk 

Type werkstroom 
bepalen 

  
 

Seriële 
werkstroom 

De betrokken personen worden opeenvolgend 
gecontacteerd om het document te ondertekenen of 
goed te keuren 

Parallelle 
werkstroom 

De betrokken personen worden tegelijkertijd 
gecontacteerd om het document te ondertekenen of 
goed te keuren. De volgorde van 
ondertekenen/goedkeuren is voor dit type van 
werkstroom niet van belang. 
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Individuele 
werkstroom 

Er wordt per betrokken medewerker een werkstroom 
opgestart zodanig dat het document kan worden 
goedgekeurd/getekend door deze medewerker. Er is 
altijd slechts 1 medewerker betrokken in de 
werkstroom. 

Aanpasbare 
werkstroom 

De betrokken personen worden opeenvolgend en 
tegelijkertijd gecontacteerd om het document te 
ondertekenen of goed te keuren. In dit type 
werkstroom kan je dus serieel en parallel combineren. 

 
Als je op het radertje klikt wordt er een optie zichtbaar, bij de seriële - 
parallelle en Aanpasbare werkstroom, om een werkstroom al dan niet te 
beëindigen op het moment dat één van de betrokkenen het document 
afwijst of weigert te tekenen. Deze optie is standaard niet aangekruist. 

 
 

Optie 
aangekruist 

Als een betrokkene het document afwijst of weigert te 
tekenen, dan gaat de werkstroom gewoon verder en 
worden de daarop volgende medewerkers wel 
gevraagd om te tekenen/goed te keuren. Men kan wel 
nagaan wie geweigerd heeft om te tekenen/goed te 
keuren. 

Optie niet 
aangekruist 

Als een betrokkene het document afwijst of weigert te 
tekenen, dan wordt de werkstroom beëindigd en de 
overige medewerkers worden niet gevraagd om hun 
taak uit te voeren (seriële werkstroom) of de overige 
medewerkers kunnen hun taak nog uitvoeren 
(parallelle werkstroom). 

 

 

5.3.2 Ontvangers toevoegen 
Nadat je werkstroom bepaald is kan je al dan niet ontvangers toevoegen, naargelang de vereisten. 
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Ontvangers 
toevoegen 

 
 

Ontvanger toevoegen Gegevens ingeven van de personen die 
betrokken worden in de werkstroom. 
Selecteer de rol (Ondertekenaar / 
Beoordelaar of Kopie verzenden) van de 
medewerker in de werkstroom door te 
klikken op het uitvallijstje naast de naam. 

Plaatsbewaarder toevoegen Titel van de persoon ingeven die het 
document moet goedkeuren/ 
ondertekenen. Wanneer het document 
gedeeld wordt moeten de gegevens van 
de persoon met deze titel aangevuld 
worden. Deze functionaliteit is handig 
om templates op te stellen, zie 
instellingen voor beheerder (cf. 7.3.1). 

Upload CSV Een CSV bestand opladen om een hele 
reeks ontvangers tegelijk toe te voegen 

 
De volgorde van de toegevoegde ontvangers wijzig je door de cursor op het 
onderstaande symbool voor de naam te plaatsen en met de linker muisknop 
ingedrukt de medewerker naar boven of onder te verschuiven. 

 

Na het toevoegen van de ontvangers moet je enkel nog op onderstaande knop klikken. 
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5.4 Locatie handtekeningen aanduiden 

In de volgende stap moet je de documenten klaarmaken. Het klaarmaken van een document bestaat 

voornamelijk uit het plaatsen van een vak voor de digitale handtekening op het document voor elke 

ondertekenaar opgenomen in de werkstroom.  

Locatie 
handtekeningen 
aanduiden 

1. Selecteer de ondertekenaar door te klikken op zijn naam. 

2. Klik Digitale handtekening aan. 
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3. Verplaats je cursor naar de plaats in het document waar de 
handtekening dient geplaatst te worden en klik opnieuw. 

 

 
 

Opmerkingen Het vak voor de handtekening kan vergroot of 
verkleind worden door de cursor op de rechtse of 
onderste zijde te plaatsen en vervolgens de lijnen te 
verschuiven. 

Het vak voor de handtekening kan gemakkelijk 
verwijderd worden door met de linker muisknop te 
klikken op het vuilbakje, zichtbaar na plaatsing. 

 

 

5.5 Document delen 

Na het toevoegen van de Handtekenvakken moet je enkel nog op onderstaande knop klikken. 
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Document delen Er wordt een mail gestuurd naar de betrokkenen om aan te geven dat er een 
actie van hen wordt verwacht. Jij wordt terug naar de startpagina geleid. 
 

Seriële werkstroom Er wordt naar de eerstvolgende 
medewerker in de werkstroom een mail 
gestuurd. 

Parallelle werkstroom Er wordt naar alle medewerkers van de 
werkstroom een mail gestuurd. 

Individuele werkstroom Er wordt per medewerker een nieuwe 
kopie van het document aangemaakt en 
een nieuwe werkstroom gedefinieerd. 
Alle medewerkers ontvangen een mail. 

Aanpasbare werkstroom Er wordt naar de eerste medewerkers in 
de werkstroom een mail gestuurd; 
afhankelijk van welke volgorde je hebt 
opgegeven. 

 

 

5.6 Document goedkeuren/ondertekenen 

Document 
goedkeuren/ 
ondertekenen 

1. Toegewezen taak starten Openen van de documenten die moeten 
goedgekeurd en/of ondertekend 
worden. 

2. Goedkeuren/ 
ondertekenen 

Als beoordelaar kan je dan het document 
goedkeuren. Als ondertekenaar kan je 
dan het document ondertekenen. 

 

 

5.6.1 Toegewezen taak starten 
Indien een medewerker een document dient goed te keuren en/of te ondertekenen wordt hij hiervan 

verwittigd via mail. De medewerker kan kiezen de Digitale handtekenmap te activeren via de link 

opgenomen in de mail of hij kan er voor opteren om de Digitale handtekenmap zelf op te starten via 

de browser. 

Toegewez
en taak 
starten 

Wanneer je een taak toegewezen krijgt, ontvang je een mail met de boodschap om 
een document goed te keuren en/of te ondertekenen. Je kan dan op twee manieren 
overgaan tot de gevraagde taak. 
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Via mail Open de mail en klik op knop Document 
in de mail. Je wordt gevraagd om in te 
loggen en nadien kom je meteen terecht 
in het betreffende document. 

Via browser Na inloggen in de Digitale Handtekenmap 
krijgt je een lijst van documenten te zien 
waarvoor je ofwel eigenaar bent of 
waarvoor je nog een taak dient uit te 
voeren. 
Je kan het gewenste document 
selecteren door te klikken op de knop 
Open. Het document wordt geopend. 

 

 

5.6.2 Goedkeuren/ondertekenen 
Eens het document geopend is, kan je overgaan tot de effectieve toegewezen taak: goedkeuren en/of 

ondertekenen. De Digitale Handtekenmap is voorzien van enkele mogelijkheden. 
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Goedkeuren/ 
ondertekenen 

Inhoudelijk doorlopen Het document inhoudelijk doorlopen 
door middel van de scrollbar. 

Starten Onmiddellijk navigeren naar de in te 
vullen velden door middel van de starten 
knop. 

 

Goedkeuren/ 
ondertekenen 

Goedkeuringsproces starten door op de 
goedkeuren knop te klikken. 

 

Ondertekeningsproces starten door op 
de betreffende handtekenvakken te 
klikken. 

 
 

5.6.2.1 Goedkeuringsproces 

Wanneer de beoordelaar akkoord is met de inhoud van het document, kan hij het document 

goedkeuren door het goedkeuringsproces te doorlopen. 

Goedkeurings-
proces 

1. Goedkeuren knop Je moet op de goedkeuren knop klikken om aan 
te geven dat het document in orde is. 

 

2. Opmerking 
invoeren 

Je krijgt de mogelijkheid om een opmerking te 
geven bij de actie. 

 

3. Confirmeren Je klikt op goedkeuren om je opmerking op te 
slaan en je goedkeuring volledig te confirmeren. 

 

 

5.6.2.2 Ondertekeningsproces 

Wanneer de ondertekenaar akkoord is met de inhoud van het document, kan hij het document 

ondertekenen door het ondertekeningsproces te doorlopen. 
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Ondertekenings
-proces 

1. Handtekenva
k 

Je moet op het handtekenvak klikken om te kunnen 
handtekenen. 

 

2. Weergave 
handtekening 

Je kan kiezen hoe je akkoord wordt weergegeven. Je kan 
namelijk kiezen of je echte handtekening wordt 
weergegeven of dat er een digitale vorm van je naam 
verschijnt, de gegevens die getoond worden naast je 
handtekening kan je ook aanpassen (cf. 7.2.1). Na het 
kiezen van de weergave klik je op nu ondertekenen. 

 

3. Pincode 
invoeren 

Je geeft de pincode van je elektronische identiteitskaart 
in. 

 

4. Confirmeren Je klikt op OK om je pincode in te geven en je 
ondertekening volledig te confirmeren. 
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5.7 Ondertekende document toewijzen aan eindbestemming/archiveren 

Het is niet de bedoeling dat document worden gearchiveerd in de Digitale Handtekenmap. Daarom 

moet je als documenteigenaar nog enkele stappen doorlopen na de goedkeuring/ondertekening van 

de documenten om de werkstroom te voltooien. 

 

Ondertekende 
document 
toewijzen aan 
eindbestemming/ 
archiveren 

Na het selecteren van één of meerdere documenten worden er enkele 
functionaliteiten zichtbaar. Deze heb je nodig om de werkstroom te kunnen 
afronden. 
 

 
 

1. Downloaden Downloaden van het document. 

 

2. Archiveren Het gedownloade document toewijzen 
aan de eindbestemming, op een lokale 
schijf of een server. 

3. Verwijderen Verwijderen van het document.  

 
 

 

6 Tips voor een efficiënt gebruik 
Hieronder kan je nog een aantal functionaliteiten van de Digitale Handtekenmap terugvinden die 

afwijken van de basisfunctionaliteiten, maar daarom niet minder cruciaal zijn.  

Tips 1. Alle rollen 1. Opvolgen van documenten 

2. Opmerkingen bij een document 

2. Documenteigenaar 1. Gebruik van sjablonen 

2. Machtigingen instellen 

3. Herinneringen instellen 

4. Naverwerking 

5. Pakketten 
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6. Mappen 

3. Beoordelaar/ 
Ondertekenaar 

1. Document afwijzen 

2. Ondertekenen in bulk 
 

 

6.1 Tips voor alle rollen 

6.1.1 Documenten opvolgen 
Op de documenten pagina krijg je een overzicht van de verschillende documenten. Je ziet uitsluitend 

documenten waar je eigenaar van bent of waarvan je deelnemer bent van de werkstroom. 

 

Document
en 
opvolgen  

 

Documentnaam De naam van het document. 

Volgende persoon 
in werkstroom 

De naam van de eerstvolgende persoon die het 
document dient goed te keuren/ondertekenen. 
Dit is enkel zichtbaar als er gekozen werd voor een 
seriële / aanpasbare werkstroom. 
Wanneer je taak als beoordelaar of ondertekenaar 
voltooid is, dan is hier de naam van de 
documenteigenaar zichtbaar. 

Locatie De map waarin het document terug te vinden is. 

Documentstatus Onderstaande statussen kunnen onderscheiden 
worden. Je kan ook op deze statussen filteren in de 
linkerkolom van de pagina om sneller bepaalde 
documenten terug te vinden. 

Concept Het document werd opgeladen, 
maar moet nog voorbereid 
worden om uit te sturen naar 
beoordelaars en/of 
ondertekenaars. 
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Wordt 
verwerkt 

Het document is uitgestuurd en 
doorloopt de werkstroom. 

In afwachting 
van 
verwerking 

Het document wacht op 
goedkeuring/ondertekening. 

Ondertekend Het document is ondertekend. 

Afgewezen Het document is afgewezen. 

Goedgekeurd Het document is goedgekeurd. 

Voltooid Het document is de hele 
werkstroom doorlopen. Deze 
documenten moeten enkel nog 
gearchiveerd worden buiten de 
Digitale Handtekenmap. 

 

Datum De datum waarop de laatste stap in de werkstroom 
voltooid werd. 

Actie De actie is Voorbereiden in geval er een werkstroom 
dient gedefinieerd te worden.  
De actie is Ondertekenen in geval er verwacht wordt 
dat je het document goedkeurt/ondertekent.  
Alle andere gevallen is de actie Openen. 

 

 

6.1.2 Opmerkingen bij een document plaatsen 
Er kan door zowel de documenteigenaar als de deelnemers van de werkstroom op elk moment 

opmerkingen gemaakt worden op het document. 

De opmerkingen maken geen deel uit van de inhoud van het document en zijn uitsluitend beschikbaar 

in de Digitale Handtekenmap. 

 

Opmerkinge
n bij een 
document 
plaatsen 

Je kan op 2 locaties de opmerkingen van een document weergeven. In het 
opmerkingenvenster kan je zelf opmerkingen toevoegen. 

In document Je moet op de tekstballon naast de goedkeuren knop klikken. 

 
In het opmerkingenvenster kan je een opmerking toevoegen, die 
voor iedereen in de werkstroom zichtbaar is. 



 

26 
 

 
 

In overzicht 
van 
documenten 

Je kan ook moet een document selecteren in het overzicht van 
documenten. Je moet op de drie puntjes naast het vuilbakje 
klikken om de extra opties zichtbaar te maken.  
Daarna klik je op de opmerking knop. 

 

 
De documenteigenaar kan op een bijkomende manier opmerkingen bekijken, maar 
enkel als deze opmerkingen gekoppeld zijn aan het goedkeuren van een document 
(cf. 5.6.2.1) en aan het afwijzen van een document (cf. 6.3.1). 

Werkstroo
m-
geschiedeni
s 

Eens een document afgewezen of goedgekeurd is krijgt de 
documenteigenaar hiervan bericht in de vorm van een melding. 
Je kan het document dan openen om vervolgens de 
werkstroomgeschiedenis te openen. 
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In de werkstroomgeschiedenis heb je een overzicht van de 
verschillende handelingen die gedaan zijn bij het betreffende 
document. 

 
Hier klik je op de knop gegevens naast de activiteit gecontroleerd. 
Dit is namelijk de activiteit die gekoppeld is aan het 
goedkeuren/ondertekenen/afwijzen. 

 
 

 

 

 

6.2 Tips voor documenteigenaars 

6.2.1 Sjablonen gebruiken 
De documenteigenaar kan bepalen om een bepaalde werkstroom op te starten volgens een eerder 

gedefinieerde sjabloon. Dat is een template waarin ontvangers en handtekenvakken vervat kunnen 

worden. 

Opgelet:  
Een sjabloon met 1 bladzijde kan niet worden toegepast op een document met meerdere bladzijden. 
Ook het omgekeerde is niet mogelijk. 

Sjablonen 
gebruiken 

Je kan een sjabloon kiezen op het moment dat de werkstroom voorbereid 
wordt, vóór het aanduiden van de handtekenvakken. 

1. Openen 
sjablonen-
venster 

Je moet op volgende knop klikken, naast de naam van 
een toegevoegd document in de werkstroom. 

 

2. Sjablonen 
toepassen 

In het sjablonenvenster moet je bepalen welke sjabloon 
je wil toepassen.  
Afhankelijk van de gekozen sjabloon worden de 
ontvangers en handtekenvakken automatisch geplaatst. 
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Eens toegepast kan je naar de volgende pagina gaan om 
je document te delen, zoals je bij elk ander document 
zou doen. 

 

 

6.2.2 Machtigingen instellen 
De documenteigenaar kan bepalen welke machtigingen de betrokken mensen in een bepaalde 

werkstroom krijgen, met betrekking tot het document. 

Machtiginge
n instellen 

Je kan de machtigingen instellen op het moment dat de werkstroom voorbereid 
wordt, vóór het aanmaken van de handtekenvakken. 

1. Openen van 
machtigingen
-venster 

Je moet op het slotje klikken, naast de naam van een 
toegevoegde ontvanger. 

 

2. Machtigingen 
bepalen 

In het machtigingenvenster moet je bepalen welke 
machtigingen de betreffende ontvanger heeft, met 
betrekking tot het document.  
Je kan er ook voor kiezen om de machtigingen in te stellen 
voor alle toegevoegde ontvangers van het document. 
Eens opgeslagen zijn de machtigingen voor de betreffende 
ontvanger van het document ingesteld. 

 
 

 

6.2.3 Herinneringen instellen 
De documenteigenaar kan bepalen wanneer en met welke frequentie er herinneringen gestuurd 

worden naar de betrokken mensen in een bepaalde werkstroom. Zo kan je je 

beoordelaars/ondertekenaars automatisch aanmanen om voor een bepaalde deadline het document 

beoordeeld/ondertekend te hebben. 
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Herinneringen 
instellen 

Je kan de herinneringen instellen op het moment dat de werkstroom 
voorbereid wordt, vóór het instellen van de handtekenvakken. 

1. Openen van 
herinneringen-
venster 

Je moet op de drie puntjes naast het vuilbakje 
klikken, naast de naam van een toegevoegde 
ontvanger. 

 
Nadien klik je op de knop herinnering instellen 

 

2. Herinneringen 
bepalen 

In het herinneringenvenster moet je bepalen 
wanneer er een herinnering verzonden wordt, naar 
welke toegevoegde ontvanger. En met welke 
frequentie de herinneringen herhaald worden. 
Je kan ook een maximum aantal herinneringen 
ingeven. 
Eens opgeslagen zijn de herinneringen voor het 
document ingesteld. 

 
 

 

 

6.2.4 Anderen het voltooide document sturen 
De documenteigenaar heeft de mogelijkheid om na het voltooien van een werkstroom, 

goedkeuren/ondertekenen van een document, het document automatisch via mail te verzenden 

naar geselecteerde contactpersonen. In de applicatie heet dit de naverwerking. 

Anderen het 
voltooide 
document sturen 

Je kan de naverwerking bepalen op het moment dat de werkstroom 
voorbereid wordt, vóór het delen van het document. 

1. Openen van 
naverwerkings-
venster 

Je moet op de cirkel met het radertje klikken, naast 
de verschillende opties om ontvangers toe te 
voegen. 
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2. Naverwerking 
bepalen 

In het naverwerkingsvenster moet je aanvinken dat 
je het voltooide document wil verzenden aan 
geselecteerde contactpersonen. Dan krijg je de optie 
om de gegevens in te vullen van de contactpersonen 
die het voltooide document moeten ontvangen. 
Je hebt ook de optie om het bericht op te stellen dat 
verzonden wordt naar de opgegeven 
contactpersonen, op het moment dat het document 
goedgekeurd/ondertekend is. 
Eens opgeslagen is de optie ingesteld. 

 
 

 

6.2.5 Pakketten gebruiken 
Als documenteigenaar kan je documenten in een pakket verpakken. Pakketten laten je toe om 

meerdere documenten tegelijk te versturen. Zo kan je sneller en efficiënter samenhorende 

documenten laten goedkeuren en ondertekenen. 

Pakketten 
gebruiken 

Je kan meerdere documenten tegelijk toevoegen aan een werkstroom en 
hernoemen van de bundel documenten zodat het een duidelijk, samenhorend, 
pakket vormt. 
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1. Pakket 
maken 

In de tweede stap van het ondertekeningsproces 
“Document(en) toevoegen in de Digitale Handtekenmap” 
voeg je meerdere documenten toe. 

2. Pakket 
benoemen 

Een werkstroom met meerdere documenten kan 
hernoemd worden om een duidelijk pakket te vormen. 
Dit kan op twee manieren 
 

Bij 
aanmaak 

Na het toevoegen van alle documenten die 
samenhoren kan je in de hoek linksboven de 
naam wijzigen van de bundel documenten. 
Je klikt hiervoor op het potloodje achter de 
huidige naam. 

 
Er wordt een venster zichtbaar waarin je 
een naam kan je geven aan je bundel 
documenten. Dit sla je op. 

 
De nieuwe naam is meteen zichtbaar in je 
voorbereidingscherm. 

 

Vanuit 
overzicht 

In het overzicht van de documenten kan je, 
na selectie van de bundel documenten, bij 
de extra opties kiezen om de naam van je 
bundel documenten te wijzigen. 

 
Er wordt een venster zichtbaar waarin je 
een naam kan je geven aan je bundel 
documenten. Dit sla je op. 

 
De nieuwe naam is meteen zichtbaar in je 
overzicht. 

 
 

3. Pakket 
delen 

Je deelt je pakket op exact dezelfde manier als elk ander 
individueel document. 
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6.2.6 Mappen gebruiken 
Als documenteigenaar kan je mappen (of folders) creëren om het dagelijks werk overzichtelijker te 

maken. Documenten van een bepaald type kunnen geordend worden, of documenten voor 

specifieke beoordelaars/ondertekenaars kunnen gebundeld worden. 

Mappen 
gebruiken 

 
 

1. Map 
aanmaken 

In het overzicht van je documenten vind je in de linkerkolom 
mijn mappen. Standaard heb je een Inbox en een Archive 
(archief). Als je extra mappen wil aanmaken moet je op het 
plusteken klikken. 

 
Nadien geef je een naam in voor je nieuwe map en sla je 
deze op. 

 

2. Map 
wijzigen 

Aangemaakte mappen kunnen makkelijk gewijzigd worden 
door op de drie puntjes naast de naam van de map te 
klikken en de extra opties zichtbaar te maken. 

 
 



 

33 
 

Map 
hernoemen 

De map een nieuwe naam 
geven. Verloopt op dezelfde 
manier als bij de aanmaak van 
een nieuwe map. 

Verwijder De map verwijderen uit je 
Digitale Handtekenmap. Dit kan 
je enkel doen met lege mappen. 

 

3. Documenten 
toewijzen 

In het overzicht van de documenten kan je bij de extra 
opties kiezen om je documenten te verplaatsen naar een 
map. 

 
Nadien kies je de gekozen map uit je lijst van bestaande 
mappen en klik je op Verplaatsen. Je kan ook een nieuwe 
map aanmaken vanuit dit venster, dit verloopt op dezelfde 
manier als bij de aanmaak van een nieuwe map vanuit het 
overzicht van documenten. 

 
 

 

6.3 Tips voor beoordelaars/ondertekenaars 

6.3.1 Document afwijzen 
Indien een beoordelaar of ondertekenaar een document dient goed te keuren of te ondertekenen en 

hij niet akkoord is met de inhoud van het document heeft hij de mogelijkheid om het document af te 

wijzen. 
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Document 
afwijzen 

1. Extra opties Je moet op de drie puntjes naast de goedkeuren knop klikken 
om de extra opties zichtbaar te maken. 

 

2. Afwijzen Eens de extra opties zichtbaar zijn, kan je er voor kiezen om het 
document af te wijzen. 

 

3. Confirmeren Je klikt op nu afwijzen om je opmerking op te slaan en je 
afwijzing volledig te confirmeren. 
De documenteigenaar kan je opmerking lezen in diens 
meldingen.  

 

 
Als een betrokkene het document afwijst of weigert te tekenen, dan gaat de 
werkstroom gewoon verder of wordt deze onderbroken. Dit is afhankelijk van het al 
dan niet aankruisen van de extra optie bij het bepalen van de type werkstroom door 
de documenteigenaar. 
 

Optie 
aangekruist 

• Het symbool voor afwijzing ( ) wordt uitsluitend 
getoond naast de naam van de deelnemer van de 
werkstroom die het document heeft afgewezen. 

• De vakken voor de nog te plaatsen digitale 
handtekening worden niet geblokkeerd. 
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Optie niet 
aangekruist 

• Het symbool voor afwijzing ( ) wordt getoond 
voor alle deelnemers van de werkstroom.  

• De vakken voor de nog te plaatsen digitale 
handtekening worden WEL geblokkeerd. 

 

 

6.3.2 Ondertekenen in bulk 
Het ondertekenen in bulk laat toe dat een ondertekenaar meerdere documenten tegelijkertijd kan 

ondertekenen door slechts 1 keer zijn PIN-code in te geven.  

Belangrijk: 

Er wordt op elk afzonderlijk document een digitale handtekening geplaatst. De geselecteerde 

documenten worden NIET samengevoegd. 

Ondertekenen in 
bulk 

In het overzicht van je documenten selecteer je de documenten die je in 
bulk wil ondertekenen. Het symbool voor bulk ondertekenig wordt 
zichtbaar in het menu. 

 
 
Er wordt een nieuw venster zichtbaar waarin je een overzicht krijgt van de 
geselecteerde documenten. Je hoeft enkel nog op volgende te klikken om 
over te gaan tot de feitelijke ondertekening. Deze is exact hetzelfde als bij 
de ondertekening van elk ander individueel document. 
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7 Instellingen 
Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de meest gebruikte instellingen. Dit hoofdstuk is 

bedoeld voor de meer ervaren gebruikers van de Digitale Handtekenmap en geeft weer op welke 

niveaus je de instellingen kan wijzigen. 

Instellingen 
niveaus 

De Digitale Handtekenmap laat toe om configuraties van bepaalde 
instellingen door te voeren op verschillende niveaus. 

1. Document Document instellingen 
De instellingen van een document worden bepaald op 
moment van aanmaken door de documenteigenaar. 
Sommige aspecten kunnen nadien gewijzigd worden in 
de menu’s die zichtbaar zijn als je een document hebt 
openstaan.  

2. Gebruiker Persoonlijke instellingen 
Op niveau van de bedrijfsinstellingen kan men bepalen 
welke persoonlijke instellingen een medewerker kan 
configureren. Hieronder worden de instellingen getoond 
zoals geconfigureerd in het Facilitair Bedrijf. 

 

3. Organisatie Organisatie-instellingen  
(bvb: agentschap, gemeente) 
In elke organisatie is een (IT-)beheerder die de 
organisatie-instellingen kan aanpassen.  
Deze instellingen kunnen geselecteerd worden door in 
de balk bovenaan Organisatie te selecteren. Via de optie 
Functies kan men op niveau van de organisatie bepalen 
welke instellingen er op persoonlijk niveau kunnen 
ingesteld worden.  
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Hierna volgt een uitleg van verschillende instellingen die gewijzigd kunnen worden, onderverdeeld 

per rol. 

Instellingen per rol 1. Alle rollen 1. Groepen aanmaken 

2. Beoordelaar/ 
Ondertekenaar 

1. Instellingen handtekening 

2. Het ondertekenen/goedkeuren delegeren 
aan medewerkers 

3. Beheerder 1. Aanmaken sjablonen 

2. Instellen van de te ontvangen/verzenden 
mails 

 

 

7.1 Instellingen voor alle rollen 

7.1.1 Groepen aanmaken 
De mogelijkheid bestaat om zowel  op niveau van persoonlijke instellingen als op niveau van 

Organisatie-instellingen Groepen aan te maken. 

Een groep heeft een naam en bestaat uit een aantal medewerkers. Indien men in de werkstroom van 

een document een taak (goedkeuren/ondertekenen) aan een groep toewijst, is het voldoende dat één 

medewerker van de groep de taak uitvoert. 

Voorbeeld van toepassing: 

Een document heeft slechts één eigenaar. Nochtans is het soms aangewezen dat een document door 

een groep van medewerkers kan worden opgevolgd (voorbeeld: medewerkers van een secretariaat). 
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De documenteigenaar dient de groep op te nemen in de werkstroom als beoordelaar. Op deze manier 

kan iedereen in deze groep volgen wat er met het document gebeurd is en kan na ondertekening het 

document door iedereen in de groep worden verwerkt. 

Groepen 
aanmaken 

1. Optie 
groepen 

Een groep kan men aanmaken door de optie groepen te 
selecteren bij Persoonlijke instellingen of Organisatie-
instellingen. 

 

2. Groep 
toevoegen 

Binnen de optie groepen moet je op het plusteken klikken 
om een nieuw venster groep toevoegen zichtbaar te 
maken. 

 
 
In het nieuwe venster voeg je een naam toe voor de 
groep, een korte beschrijving en de personen die er in 
thuis horen. Als de groep klaar is sla je deze op. 

 

3. Groep 
wijzigen 

Een bestaande groep kan je wijzigen door op het 
potloodje te klikken achter de naam van de groep.  
Na het wijzigen van de groep sla je deze op, zoals je doet 
om een groep aan te maken. 
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4. Groep 
gebruiken 

Bij het voorbereiden van een document kan je de naam 
van een aangemaakte groep ingeven als ontvanger. Je 
groepen verschijnen als keuzemogelijkheid. Eens 
geselecteerd wordt ter hoogte van het mailadres 
aangegeven dat het om een groep gaat. 

 
 

 

 

7.2 Instellingen voor beoordelaar/ondertekenaar 

7.2.1 Handtekening instellen 
Je kan als gebruiker zelf instellen hoe je je handtekening wenst weer te geven wanneer je 

documenten ondertekent. 

Deze instellingen zijn slechts default waarden die worden voorgesteld. Je kan op moment van 

ondertekening deze nog veranderen voor een specifiek document. 

Instellingen 
handtekening 

De instellingen voor je handtekening kan je terugvinden in je persoonlijke 
instellingen. 

 
 

Reden 
ondertekening 

De reden van ondertekening is een tekstveld die je kan 
instellen en die deel uitmaakt van de digitale 
handtekening. 
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Deze tekst zal standaard voorgesteld worden bij 
ondertekening, in het scherm Handtekening toepassen. 
Je hebt dan nog altijd de mogelijkheid om deze tekst aan 
te passen.  

Verschijning 
handtekening 

In het tabblad Verschijning handtekening kan je de 
visuele weergave van de eigenlijke handtekening 
bepalen.  
Opgelet: Het gebruik van de mobiele applicatie is 
momenteel niet mogelijk, maar dit is gepland voor de 
nabije toekomst. In deze handleiding wordt de mobiele 
applicatie dus nog niet besproken. 
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Er zijn drie opties om de standaardweergave van je 
handtekening te bepalen. 

Handtekening 
schrijven 

Je kan met behulp van je muis je 
handtekening tekenen. Of met 
behulp van je vinger als je een 
mobiele app gebruikt. 

Tekstgebaseerde 
handtekening 

Je voor- en achternaam worden 
automatisch uitgeschreven als 
handtekening. Je kan het 
lettertype niet wijzigen. 

Beeltenis 
handtekening 
uploaden 

Je kan een ingescand exemplaar 
van je handtekening uploaden om 
deze weer te geven in de 
handtekenvakken. 

 

Ontwerp 
verschijning 
handtekening 

In het tabblad Verschijning handtekening kan je ook het 
ontwerp bepalen van de finale handtekening. Het 
ontwerp bepaalt welke informatie er extra dient 
weergegeven te worden. 

 
 
Er zijn drie opties om te bepalen welke informatie 
weergegeven wordt bij ondertekening. 

Handtekening 
met gegevens 
en logo 

• Naam ondertekenaar 

• Tijdstip 

• Reden 

• Handtekening 

• Logo van je organisatie 

Handtekening 
met gegevens 

• Naam ondertekenaar 

• Tijdstip 

• Reden 

• Handtekening 

Alleen 
handtekening  

• Handtekening 

 

 

 

7.2.2 Het goedkeuren/ondertekenen delegeren aan medewerkers 
Een beoordelaar/ondertekenaar heeft de mogelijkheid om het goedkeuren/ondertekenen te 

delegeren tijdens zijn afwezigheid. 
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Dit betekent dat alle taken betreft het ondertekenen en/of goedkeuren van documenten die na het 

instellen van de delegatie worden gevraagd, kunnen worden uitgevoerd door de medewerker naar wie 

de taken werden gedelegeerd.   

 

Opgelet: 

Taken die gevraagd werden voor het instellen van de delegatie blijven taken voor de oorspronkelijke 

ontvanger. Het delegeren van taken heeft enkel effect op de taken die toegewezen worden na het 

instellen van de delegatie. 

Goedkeuring/ 
ondertekening 
delegeren 

1. Optie 
ondertekenen 
delegeren 

Een machtiging kan je verlenen door de optie 
ondertekenen delegeren te selecteren bij Persoonlijke 
instellingen 

 

2. Delegatie 
instellen 

Je klikt de optie aan om iemand anders namens jou te 
laten ondertekenen. 
Er worden een aantal opties zichtbaar. Hier bepaal je 
naar wie je de taken zal delegeren en voor welke 
periode dit moet gebeuren. 
Eens opgeslagen is de delegatie ingesteld voor de 
betreffende periode. 

 
 

 

7.3 Instellingen voor beheerder 

7.3.1 Sjablonen aanmaken 
Een sjabloon kan gebruikt worden om steeds terugkerende werkstromen te automatiseren. Een 

sjabloon kan op 2 aspecten automatiseren: De ontvangers en de locatie van de handtekenvakken. Je 

zal wel altijd ontvangers of plaatsbewaarders moeten definiëren (cf. 5.3.2) om een sjabloon aan te 

maken, de locatie van de handtekenvakken is optioneel. 
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Opgelet:  
Een sjabloon met 1 bladzijde kan niet worden toegepast op een document met meerdere bladzijden. 
Ook het omgekeerde is niet mogelijk. 

Sjablonen 
aanmaken 

Sjabloon 
bewaren 

Je kan een sjabloon aanmaken op het moment dat een 
werkstroom voorbereid wordt, vóór het delen van het document. 
Je zorgt ervoor dat de ontvangers en de handtekenvakken goed 
ingesteld zijn. Nadien klik je op de knop bewaar template naast de 
knop nu delen. 

 
Je geeft een naam aan je sjabloon en geeft een korte beschrijving 
van de inhoud van de sjabloon. 
Eens opgeslagen is de sjabloon ingesteld en beschikbaar voor 
persoonlijk gebruik (cf. 6.2.1). 
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Sjabloon 
wijzigen 

Als je een bestaande sjabloon wil wijzigen, dan hoef je enkel op 
het potloodje te klikken na de naam van de sjabloon, in je 
overzicht van sjablonen. Deze kan je vinden onder je persoonlijke 
instellingen. 

 
Het originele document waarmee je de sjabloon hebt aangemaakt 
wordt zichtbaar, met de sjabloonaanpassingen. 
Je kan nu de sjabloonaanpassingen wijzigen en op gereed klikken 
om de wijzigingen op te slaan. 

 

Vak op 
laatste 
pagina 

Je kan er voor kiezen om een handtekenvak steeds op de laatste 
pagina van het betreffende document te laten verschijven. 
Hiervoor klik je op het radertje van een geplaatste handtekenvak. 
Er wordt een venster zichtbaar waarin je de optie kan aanvinken 
om dit veld altijd aan te maken op de laatste pagina van het 
document. 
Klik op opslaan om je keuze te bevestigen en terug te keren naar 
je sjabloon. 

 
 

 

7.3.2 Mails die je krijgt vanuit de applicatie instellen 
De gebruiker heeft de mogelijkheid om de mails die verzonden worden vanuit de Digitale 

Handtekenmap te wijzigen.  

Dit kan eveneens op 3 verschillende niveaus. We raden echter aan dit te configureren op niveau van 

de organisatie ten einde altijd dezelfde mail te versturen. Daarom kan je hier enkel de uitleg vinden 

om de beheerder in staat te stellen deze mails te wijzigen voor de organisatie. 
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Instellen 
mails 

1. Optie 
mails 
wijzigen 

Een mail kan je wijzigen door de optie kennisgevingen te selecteren 
bij Bedrijfsinstellingen. 
In het tweede tabblad kan je de inhoud van de te 
ontvangen/verzenden mails wijzigen. 

 

2. Mail 
wijzigen 

In het tabblad Inhoud e-mail kan je kiezen welk bericht je wil 
wijzigen, te kiezen onder Type. 
Het onderwerp van de gekozen mail kan je wijzigen, alsook de 
volledige inhoud van de tekst. Een aantal voorgedefinieerde 
variabelen mag je niet wijzigen, zoals aangegeven in de 
waarschuwing onder het tekstvenster. 
Eens opgeslagen is de mail gewijzigd. Je kan er ook voor kiezen om je 
wijzigingen te annuleren en terug te werken met de standaard mail. 
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