E-BOX
Dankzij e-Box kunnen openbare
instellingen zoals Medex u
eenvoudig documenten bezorgen.
Snelheid, veiligheid,
toegankelijkheid,… De voordelen
zijn legio !
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1 Hoe toegang krijgen tot de e-Box van uw onderneming?
Er zijn verschillende manieren om de e-Box van uw onderneming te raadplegen.
-

Rechtstreeks via deze link:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/transit.htm
-

Via de website van de Sociale Zekerheid: meld u aan op https://www.socialsecurity.be en
kies de toegang « Onderneming ». Klik vervolgens op « e-Box ».

Dan wordt u aangeboden om de beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming te
raadplegen, maar ook andere diensten zoals een handleiding, informatie over de
toegangsvoorwaarden, …
Klik op « e-Box raadplegen » om in te loggen.

2

Om in te loggen en toegang te krijgen tot de beveiligde diensten, moet u zich identificeren met uw
elektronische identiteitskaart (eID), uw toegangscodes, een unieke code (mobiele applicatie) of uw
token.

U bent nu aangemeld en heeft toegang tot de inhoud van de e-Box van uw onderneming!
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2 Functionaliteiten van de e-Box van uw onderneming
2.1 Algemene functionaliteiten
U heeft nu een weergave van de e-Box van uw onderneming. Hieronder ziet u een overzicht van
deze pagina met de algemene functionaliteiten.

1

Taalkeuze (Nederlands, Frans en Duits).
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Via het logo van e-Box kunt u teruggaan naar de standaardweergave en de gegevens vernieuwen.
4

3

Hier ziet u de onderneming waarvoor u aangemeld bent. Als uw Hoofdtoegangsbeheerder of
Lokale Toegangsbeheerder een notificatieadres heeft toegevoegd voor uw onderneming, dan ziet u
dit hier (zie handleiding Toegangsbeheer - 2.3. Een ontvangstmelding van een bericht in de e-Box
inschakelen).
4

Uw voornaam en naam worden weergegeven.

5

Klik hier om u af te melden.

6

Werkbalk met pictogrammen:
Hier kunt u aangeven dat u alle digitaal beschikbare documenten voortaan in uw e-Box wilt
ontvangen.
U moet niets doen om de documenten van Medex te ontvangen: de documenten met betrekking tot
arbeidsongevallen, vervroegde pensioneringen om medische redenen en afwezigheid ziekte worden
sowieso via e-Box verstuurd. Dit pictogram is dus niet van belang voor de documenten van Medex.
Dit pictogram is alleen zichtbaar als u « beheerder van de e-Box » bent (zie handleiding
Toegangsbeheer – 2.2. Toegang tot geavanceerde functies in uw e-Box).

Via dit icoontje kunt u de labels beheren (zie 2.2.4 Labels).
Dit pictogram is alleen zichtbaar als u « beheerder van de e-Box » bent (zie handleiding
Toegangsbeheer – 2.2. Toegang tot geavanceerde functies in uw e-Box).

Dit icoontje geeft toegang tot het contactformulier van de Sociale Zekerheid, voor alle
vragen over het gebruik van de e-Box.
Hier vindt u de volledige gebruikershandleiding van e-Box.
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De datum komt overeen met de ontvangstdatum van het bericht in de e-Box van uw
onderneming.
8

De instelling is de organisatie die het bericht heeft verstuurd (hier Medex).

9

De verzender komt, voor de berichten van Medex, overeen met de betreffende medische
expertise (arbeidsongeval, afwezigheid ziekte, vervroegde pensionering om medische redenen).
10

De titel: elk bericht van Medex herneemt het thema, de naam, de voornaam en het
rijksregisternummer van het betrokken personeelslid.
11

Het gesloten hangslot
geeft aan dat de instelling die documenten verstuurt, eist dat er
specifieke toegangsrechten nodig zijn om documenten te raadplegen.
Zo zal een medewerker die geen rechten heeft gekregen om berichten van Medex te lezen, geen toegang
hebben tot deze documenten. Uw Hoofdtoegangsbeheerder of Lokale Toegangsbeheerder beheert deze
rechten.
12

Het icoontje

geeft aan voor wie het bericht is bestemd (een onderneming, een persoon, …).

Voor de berichten van Medex is dit icoontje niet van belang aangezien alle berichten van Medex bestemd
zijn voor de onderneming.
13

Een icoontje in de vorm van een paperclip
meerdere bijlage(n) bij het hoofddocument.
14

Door op de knop

geeft de eventuele aanwezigheid aan van één of

te klikken, kunt u de document(en) rechtstreeks downloaden.
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15

Door op de knop
te klikken, kunt u de details van het bericht raadplegen (zie 2.2.1
Details van het document).
16

U kunt de pagina structureren op basis van verschillende weergaven (zie 2.2.2 Weergaven).

17

Dankzij de filters vindt u sneller berichten terug in functie van uw criteria (zie 2.2.3 Aangepaste
zoekopdracht).
18
19

U kunt berichten markeren als zichtbaar of verborgen via het icoontje

Als u klikt op
de vorm van een

.

, zullen de labels worden weergegeven onder de berichten onder
(zie 2.2.4 Labels).
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2.2 Specifieke functionaliteiten

2.2.1 Details van het document
De details van het bericht geven alle informatie weer die Medex heeft verstuurd:
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1 Informatie over het te downloaden PDF-document:
-

-

Toegewezen label(s): U kunt zien of er labels zijn toegekend aan dit bericht (zie 2.2.4
Labels).
Type: Dit veld geeft het type bericht aan. In eerste instantie versturen we enkel
documenten. Op termijn is het de bedoeling om ook rapporten te kunnen versturen.
Verzender: De desbetreffende missie van Medex (Arbeidsongeval, Vervroegde pensionering
om medische redenen of Afwezigheid Ziekte).
Instelling: De afzender van het bericht, Medex.
Publicatiedatum: De datum van ontvangst van het bericht in uw e-Box.
Vervaldatum: De documenten die Medex verstuurt, zijn slechts 6 maanden beschikbaar.
Zodra deze periode verstreken is, wordt het bericht verwijderd uit de e-Box.
Ticketnummer: Elk bericht dat in de e-Box verschijnt, is vergezeld van een uniek
ticketnummer, dat gebruikt wordt als functionele benaming van het bericht in het e-Box
systeem (bv. te gebruiken voor een verificatieverzoek).
ID: Elk bericht in e-Box heeft een ID-nummer. Dit veld is niet gerelateerd aan Medex, het is
een technisch veld van e-Box.

2 Bijlage(n): U kunt eventuele bijlage(n) zien of downloaden.
3 Bijkomende informatie:
-

-

Voornaam: Voornaam van het personeelslid.
Naam: Naam van het personeelslid.
Referentie werkgever: Referentie meegedeeld door de werkgever op het moment van een
aangifte van een arbeidsongeval of een aanvraag voor een expertise.
Rijksregisternummer: Rijksregisternummer van het personeelslid.
Publiato nummer: Referentienummer van het arbeidsongeval in Publiato.
Vestigingseenheidsnummer plaats tewerkstelling: Vestigingseenheidsnummer van de
werkplek van het personeelslid. Dit nummer werd ingevoerd in Publiato bij de aangifte van
het arbeidsongeval.
Vestigingseenheidsnummer bevoegde dienst: Vestigingseenheidsnummer van de bevoegde
dienst die de documenten omtrent dit expertisegebied behandelt.

4 Logbestand: De geschiedenis van de uitgevoerde acties.
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2.2.2 Weergaven

U kunt de berichten filteren zodat alleen de berichten die voldoen aan bepaalde criteria worden
weergegeven. Er worden u verschillende mogelijkheden aangeboden:
Standaard toont e-Box de berichten volgens hun datum van ontvangst.
U kunt de filter « Alle berichten die binnenkort vervallen » gebruiken om alleen de berichten weer te
geven die binnenkort gaan vervallen:

De filter « Berichten van het type “Aangetekende zending” » is niet relevant voor de
berichten die door Medex worden verzonden omdat Medex geen elektronische
aangetekende zendingen verstuurt naar werkgevers.

2.2.3 Aangepaste zoekopdracht

In de e-Box kunt u uw eigen filters maken op basis van de metagegevens.
Verschillende zoekcriteria zijn beschikbaar :
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Status: De waarden « Gelezen » en « Niet gelezen » kunnen zeer handig zijn bij uw opzoeking.
Instelling: Dit is de instelling die de documenten verstuurt.
Verzender: Voor de berichten van Medex komt dit overeen met de betreffende medische expertise
(arbeidsongeval, afwezigheid ziekte, vervroegde pensionering om medische redenen).
Subcategorie: e-Box biedt verschillende filterwaarden naargelang de geselecteerde verzender.
Medex stelt geen subcategorie voor.

Zichtbaarheid: U kunt enkel de zichtbare of enkel de verborgen berichten laten weergeven, of beide.
Ter attentie van: Medex verstuurt enkel documenten aan de onderneming.
Datum: U kunt de berichten filteren op ontvangstdatum.

Label: Met deze filter kunt u de berichten terugvinden waaraan een gebruiker van e-Box een label
heeft toegekend.
Geavanceerde criteria: Er zijn aanvullende zoekcriteria op basis van de bijkomende details van
documenten (zie 2.2.1. Details van het document). Deze geavanceerde criteria zijn beschikbaar
wanneer u Medex kiest als verzender.
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2.2.3.1

Een filter aanmaken en opslaan

U kunt bijvoorbeeld kiezen om de berichten te bekijken die alleen betrekking hebben op
arbeidsongevallen: selecteer de criteria
-

Instelling: Medex
Verzender: Arbeidsongeval

Klik vervolgens op « Opzoeken » om de zoekactie te starten.
De lijst met berichten die voldoen aan de criteria verschijnt.

U kunt deze filter opslaan door te klikken op « Criteria bewaren ».

U moet uw zoekactie een naam geven:
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Zodra de filter benoemd en opgeslagen is, wordt hij toegevoegd en blijft hij beschikbaar in de lijst
met weergaven:

De filters die u aanmaakt zijn persoonlijk. Zo zal uw collega, die ook toegang heeft tot
de e-Box van uw organisatie, uw filters niet zien.

2.2.3.2

Een persoonlijke zoekopdracht wijzigen

U kunt de zoekcriteria van deze persoonlijke filter nog verder verfijnen via de knop « Filter » (zie
hierboven).
Om de criteria van de filter te verfijnen, selecteert u de filter en past u de zoekcriteria aan
(bijvoorbeeld de status, datum, enz.). Klik vervolgens op « Opzoeken » en sla de nieuwe filter
eventueel op.
U kan deze filter ofwel een nieuwe naam geven (benoem hem en klik op « Opslaan ») of de
bestaande filter vervangen door deze nieuwe (klik op « Vervangen »). Als u deze nieuwe
zoekopdracht niet wenst op te slaan, klikt u op « Sluiten ».

12

2.2.4 Labels

De labels maken deel uit van de aangepaste zoekopdracht. Door een goed beheer van uw labels kunt
u dus gemakkelijk en snel documenten terugvinden.
Een gebruiker kan labels aan documenten van de e-Box koppelen en labels verwijderen.
Alleen een beheerder van e-Box kan labels aanmaken. Deze zullen zichtbaar en bruikbaar zijn voor
alle gebruikers van de e-Box.




2.2.4.1

Bekijk binnen uw organisatie welke labels nuttig zijn.
Spreek af wie verantwoordelijk is voor het aanmaken en wijzigen van labels. Deze
persoon moet de rol van Beheerder van e-Box krijgen. We raden aan om niet alle
dossierbeheerders deze rol te geven om te vermijden dat er te veel (persoonlijke)
labels aangemaakt worden.
Het is de Hoofdtoegangsbeheerder of de Lokale Toegangsbeheerder die deze rol kan
toekennen aan een persoon (zie handleiding Toegangsbeheer - 2.2. Toegang tot
geavanceerde functies in uw e-Box).

Labels aanmaken

Opmerking: alleen de e-Box beheerders kunnen labels aanmaken.
Klik op « Labels beheren ».

Het volgende venster verschijnt. U kunt het label een naam geven en het een kleur toekennen. Klik
op « Opslaan ».
U kunt bijvoorbeeld labels aanmaken in functie van de status van de dossiers (te behandelen,
lopende en behandeld).
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Zodra het label aangemaakt is, is het mogelijk om het te wijzigen of te verwijderen onder het
tabblad « Bewerken » van hetzelfde venster.

2.2.4.2

Labels weergeven

Klik op « Labels weergeven » om de labels te bekijken.

Deze verschijnen vervolgens naast de titel van het document en worden voorgesteld met een
icoontje.

2.2.4.3

-

Een label aan een document koppelen

Wanneer u op « Labels weergeven » heeft geklikt, verschijnt het icoontje
naast de titel van het
document. Klik op dit icoontje om het volgende venster te zien. Selecteer de gewenste labels en klik
op « Opslaan ».
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Uw beheerder heeft bijvoorbeeld labels aangemaakt die hij « Te behandelen », « Lopende » en
« Behandeld » heeft genoemd.
Als een dossier verandert in de status « Behandeld » omdat een medewerker aan het dossier heeft
gewerkt, kan hij het label « Behandeld » aan het bericht koppelen.

Ter herinnering: het is mogelijk om een zoekopdracht aan te maken op basis van labels.

3 Vragen ? Hulp nodig ?
Bekijk onze « instructievideo ».
Voor vragen over e-Box in het algemeen:
-

gebruik het contactformulier van het portaal van de Sociale Zekerheid of
neem contact op met het contactcenter op 02 511 51 51

Voor specifieke vragen aan Medex:
-

raadpleeg onze website www.medex.belgium.be of
contacteer ons contact center op 02/524 97 97
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