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Hoe registreer ik mij als verkoper en/of toelatingshouder in het
gesloten circuit?
1. Ik maak een persoonlijke account aan

Klik op de afbeelding hierboven.
Kies in het volgende venster uw taal en vul uw naam, voornaam en e-mailadres in.
Klik op

.

Heeft u al een fytolicentie? Dan zult u een melding krijgen dat uw e-mailadres reeds
in gebruik is. Ga in dat geval over tot stap 2.

2. Ik registreer mijn bedrijf bij het gesloten circuit via mijn KBO-nummer
(= BTW-nummer)
De taal van de webapplicatie is automatisch afgestemd op de taal van uw browser.
Om toegang te kunnen krijgen tot de gewenste taalversie, moet u zich ervan
vergewissen dat de taalinstellingen van uw browser aangepast zijn.

Klik op de afbeelding hierboven.
Voer uw e-mailadres uit stap 1 en uw wachtwoord in. Bent u uw wachtwoord
vergeten? Klik dan op
Klik in het volgende scherm op

.
.
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Er verschijnt een venster dat er als volgt uitziet:

Voer in dit venster uw KBO-nummer in (enkel de laatste 9 cijfers!) en klik op

.

Uw bedrijf verschijnt vervolgens in de tabel onderaan:

Klik met de linkermuisknop op de naam van uw bedrijf. Dan kleurt de hele regel geel
en de knop

Klik op

linksonder kleurt groen (wordt actief):

. Nu is uw bedrijf toegevoegd.

Klik ten slotte op
goedkeuring:

om uw aanvraag naar ons te sturen voor
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Wacht geduldig tot uw aanvraag is opgestuurd! Zolang u het wieltje met de
boodschap “Loading” ziet, is uw aanvraag nog onderweg en mag u uw webbrowser
NIET sluiten!
Wanneer wij uw aanvraag ontvangen, krijgt u de melding

te zien:

Dit betekent dat uw registratie is gelukt.
Nu moet u nog even geduld oefenen. Een medewerker van de dienst Biociden moet
uw aanvraag eerst goedkeuren alvorens u kunt doorgaan. Dit kan tot enkele weken
duren; maak u ondertussen niet ongerust, IEDEREEN ontvangt een bevestiging van
registratie per e-mail.
Wilt u een tweede bedrijf toevoegen aan uw naam? Herneem dan de
registratiestappen zoals hierboven beschreven. Klik dus eerst opnieuw op
het scherm

in

.

3. Ik kies mijn rol als handelaar, vergunningshouder en/of professioneel

gebruiker van biociden
Heeft u een bevestigingsmail ontvangen? Dan kunt u de procedure vervolgen.

Klik op de afbeelding hierboven.
Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.
[Indien het programma u in een volgend scherm vraagt om een organisatie te kiezen,
duid dan het bolletje aan vóór de naam van uw bedrijf en klik op

.]
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Normaal komt u uiteindelijk terecht op het openingsscherm met de kwartalen:

Klik in het menu links op

en vervolgens op

.

Er verschijnt een venster dat er als volgt uitziet:

Voer in het veld rechtsonder
het emailadres in van een contactpersoon (dat mag uzelf, uw collega, een familielid of een
algemeen bedrijfsadres zijn). Dit adres gebruiken we enkel om u eventueel berichten
te sturen in verband met het gesloten circuit (wijzigingen aan de wetgeving enz.). U
moet hier een adres invoeren.
Daaronder staan 4 groene hokjes. Vink met de linkermuisknop het hokje van de
,

en/of

aan en klik daarna op
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bovenaan. Nu is uw profiel in orde. Klik nu rechtsboven in het
scherm op

en sluit uw webbrowser.

4. Ik kies uit de lijst de biociden die ik in mijn bedrijf gebruik

Klik op de afbeelding hierboven.
Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Kies eventueel opnieuw uw organisatie.
Klik nu in het openingsscherm met de kwartalen in het menu links op
en daarna op
:

Er verschijnt een scherm dat er als volgt uitziet:

Klik op het groene, neerwaarts gerichte pijltje naast het vakje
en kies in het vervolgmenu

:
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Wacht even tot de lijst met alle biociden uit het gesloten circuit verschijnt.
Daarna zoekt u uw product(en) één voor één op in deze lijst. U kunt zoeken op
“Productnaam” of op “Toelatingsnummer”. Het toelatingsnummer bevindt zich op de
verpakking van uw product(en) en ziet eruit als “1234B” (4 cijfers gevolgd de letter B).
Stel dat u zoekt op naam. U vult in het veld
een gedeelte van de naam
van uw biocide in. Het programma volgt automatisch en uiteindelijk houdt u een kort
lijstje over met producten die dat naamgedeelte bevatten, zoals in dit voorbeeld:

Om nu een biocide toe te voegen aan de lijst van producten die U gebruikt, klik, op de
regel van het bewuste product

:
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Uw product is nu opgenomen in uw persoonlijke favorietenlijst. Herhaal dit tot u
alle producten die u gebruikt, heeft toegevoegd.
Ten slotte klikt u linksboven in het scherm op
openingsscherm.

om terug te keren naar het

5. Ik geef mijn verkoop- en exporttransacties in

Klik op de afbeelding hierboven.
Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Kies eventueel opnieuw uw organisatie.
Klik nu in het openingsscherm met de kwartalen in het menu links op
en daarna op
:

Er verschijnt een scherm dat er als volgt uitziet:
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Klik op het groene, neerwaarts gerichte pijltje naast het vakje
en
kies in het vervolgmenu het kwartaal waarvan u de transacties wilt ingeven. Opgelet:
kwartalen die reeds afgelopen zijn, kunnen niet meer geselecteerd worden.
Er verschijnt een scherm dat er als volgt uitziet:

Er zijn twee manieren om verkopen in te brengen
a) Lijn per lijn
b) In bulk via het opladen van data opgeslagen in een excel-bestand
a) Lijn per lijn
Klik daarvoor op

linksonder .

Dit opent een nieuw scherm, waarbij volgende velden dienen te worden ingevuld:
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Selecteer een product. Dit doet u door te klikken op de neerwaarts gerichte pijl
naast het vakje
Selecteer een transactietype. Dit doet u door te klikken op de neerwaarts gerichte
pijl naast het vakje
U kunt het bedrijf waarmee de verkoop-/exporttransactie is uitgevoerd,
opzoeken. Klik daarvoor op

.
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Selecteer het bedrijf en voer de overige gegevens in:

Klik vervolgens linksonder op

.

U bewaart de gegevens met behulp van
.
U bewaart de gegevens en keert terug naar het overzichtsscherm met behulp van
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.
U bewaart de gegevens en kunt een nieuwe transactie ingeven met behulp van
.
Als u op
klikt, worden de gegevens niet bewaard en keert u terug naar
het overzichtsscherm.
De toegevoegde transactie verschijnt in het overzichtsscherm:

Door te klikken op
kunnen wijzigen.

, visualiseert u het detail van de transactie zonder het te

Door te klikken op
wijzigen.

, visualiseert u het detail van de transactie en kunt u het nog

Door te klikken op

, kunt u de transactie verwijderen. Dit kan pas na bevestiging.

b) In bulk via het opladen van data opgeslagen in een excel-bestand
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Door te klikken op
, downloadt u een voorbeeld
van excel-bestand waarin u uw gegevens kunt invoeren.

Door te klikken op
kunt u het excel-bestand kiezen dat u wilt opladen.

, opent u Windows explorer en
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Als het volume van het bestand 50Kb overschrijdt, dan krijgt u een foutmelding.

Door te klikken op

, laadt u uw transacties op.

De inhoud van het excel-bestand moet er als volgt uitzien:
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-

Het blad
: de biociden worden in het excel-bestand aan de hand van hun
toelatingsnummer geïdenticifeerd.
Het KBO-nummer bevat punten noch de leading zero!

-

Het blad
moet meegenomen worden omdat het een aantal referenties bevat
die nodig zijn voor het opladen. De eenheden die erin vermeld zijn, moeten in
HOOFDLETTER staan.

In het begin kan het opladen van gegevens bij grote volumes langere tijd in beslag
nemen. Een voortgangsbalk geeft de voortgang weer.

Als er foute gegevens in het excel-bestand zijn ingevoerd, dan verschijnt er een
foutmelding.

14

15
In de logging worden alle fouten per cel aangeduid:
Cel “Sale!C2”: “CBE_number” bevat een te lange waarde (KBO-nummer met punten is
foutief).
Cel “Sale!B6”: “Transaction_Type” bevat een foutieve waarde (een blanco cel is foutief).
Cel “Sale!D8”: “Invoice_Date” bevat een foutieve datum (maand 14 bestaat niet).

Zolang er fouten worden vastgesteld, worden er geen gegevens opgeladen.
Gelieve dus eerst de fouten te corrigeren.
Als er geen fouten worden vastgesteld, verschijnt er een nieuw scherm met de
opgeladen transacties:

6. Ik wil een gebruiker toevoegen
Wilt u een collega of een familielid toegang geven tot uw applicatie? Dan moeten ze
eerst een persoonlijke account aanmaken op hun naam. Dit staat uitgelegd in puntje
1 (begin van deze handleiding).
Vervolgens geeft u deze personen toegang tot het systeem. Klik daarvoor in het
openingsscherm op
links:

en vervolgens op

in het menu
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Er verschijnt een scherm dat er als volgt uitziet:

Klik linksonder op
scherm in:

Klik vervolgens linksonder op
als gebruiker.

en voer zijn/haar e-mailadres in het volgende

. Daarmee is die persoon toegevoegd

Heeft die persoon vooraf nog geen persoonlijke account aangemaakt, dan verschijnt
de volgende foutmelding:

Dit betekent dat die persoon eerst puntje 1 (begin van deze handleiding) nog moet
doorlopen.
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7. Ik krijg een foutmelding

Als dit scherm verschijnt, sluit u uw browser af en klikt u op onderstaande afbeelding:
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