In deze tabel vindt u een overzicht van alle gebruikersrechten die in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor de doelgroep "Vlaamse overheid"
beheerd kunnen worden.
Gebruikersrechten kunnen toegekend worden door een lokale beheerder van een respectievelijke entiteit van de Vlaamse overheid. Een lokale beheerder heeft
toegang tot het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor de doelgroep "Vlaamse overheid" via https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be.
Vindt u een bepaald recht niet terug in uw lijstje van rechten die u kunt toekennen in Gebruikersbeheer, neem dan contact op met onze helpdesk via het nummer
1700. Vermeld dan duidelijk welk recht u wilt toekennen en voor welke entiteit (een OVO-sleutel is daarbij altijd handig).
Wij zullen dan voor u nagaan waarom u het recht niet kunt toekennen. Bepaalde gebruikersrechten mogen slechts door een beperkt aantal entiteiten worden
gebruikt.
Naam van de toepassing

Gebruikersrecht

Omschrijving van het recht

Maximum
toekenbaar*

6040

Toegangsbeheer tot Gebouwen 6040

48

ADR

ADR Gebruiker

AMR

Handleiding van de Boekhoudregels Beheerder

Geeft toegang tot de applicatie Toegangsbeheer tot Gebouwen 6040
van Het Facilitair Bedrijf.
Dit recht verleent toegang tot de applicatie ADR binnen het
departement MOW met de gekozen contextwaarden.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de Handleiding van de
Boekhoudregels als beheerder. De gebruiker kan alle content beheren.

AMR

AMR

Repertorium - Gebruiker

Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de Handleiding van de
Boekhoudregels (enkel leesrechten).
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot het Repertorium als beheerder.
Deze gebruiker kan alle content beheren.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot het publieke gedeelte van het
Repertorium (publiek) en tot het afgeschermde gedeelte voor de
entiteit van de gebruiker (confidentieel). Het afgeschermd gedeelte
betreft de gevoelige informatie van het permanent dossier.

48

AMR

Handleiding van de Boekhoudregels Gebruiker
Repertorium - Beheerder

ANB Meerdere Applicaties

ANB DemoApp Gebruiker

ANB Meerdere Applicaties

ANB IVANHO Gebruiker

48
48

48
48

Dit recht geeft toegang tot de DemoApp van het Agentschap Natuur en 48
Bos.
Dit recht geeft toegang tot de toepassing IVANHO van het Agentschap 48
Natuur en Bos.

ANB Meerdere Applicaties

ANB Passende Beoordeling Gebruiker

Dit recht geeft toegang tot het platform Passende Beoordeling van het
Agentschap Natuur en Bos.
Dit recht geeft toegang tot de toepassing POBW van het Agentschap
Natuur en Bos.
Dit recht laat de gebruiker toe om verschillende AWAP
toepassingsparameters en -tabellen te beheren. Met deze rol kan de
gebruiker ook alle dossiers opzoeken en raadplegen, maar dossiers
behandelen of controleren is niet mogelijk. Er is geen toegang tot de
schermen voor financieel beheer of operationele rapporten.

48

ANB Meerdere Applicaties

ANB POBW Gebruiker

Anders gaan Werken
AanmoedigingsPremies (AWAP)

AWAP Beheerder parameters applicatie

Anders gaan Werken
AanmoedigingsPremies (AWAP)

AWAP Controleur

Dit recht laat de gebruiker toe om in AWAP de door dossierbehandelaar 48
geÃ«valueerde dossiers te controleren en definitief goed te keuren. De
controleur kan enkel dossiers controleren die door een andere
gebruiker als dossierbehandelaar zijn geÃ«valueerd.Een controleur kan
alle dossiers opzoeken en raadplegen. Er is geen toegang tot de
schermen voor financieel beheer, operationele rapporten of
applicatiebeheer.

Anders gaan Werken
AanmoedigingsPremies (AWAP)

AWAP Dossierbehandelaar

Dit recht laat de gebruiker toe om in AWAP dossiers op te starten voor
papieren aanvragen en om zowel de eigen dossiers als de door burger
online ingediende dossiers te evalueren. Een dossierbehandelaar kan
alle dossiers opzoeken en raadplegen. Er is geen toegang tot de
schermen voor financieel beheer, operationele rapporten of
applicatiebeheer.

Anders gaan Werken
AanmoedigingsPremies (AWAP)

AWAP Financieel Medewerker

Dit recht laat de gebruiker toe om in AWAP de financiÃ«le processen op 48
te starten en op te volgen. Betalingen kunnen opgestart en bevestigd
worden, terugvorderingen en terugbetalingen kunnen opgevolgd
worden.De gebruiker kan belcotax bestanden laten aanmaken. Een
financieel medewerker kan alle dossiers opzoeken en raadplegen. Er is
geen toegang tot de schermen voor operationele rapporten of
applicatiebeheer.

48
48

48

Anders gaan Werken
AanmoedigingsPremies (AWAP)

AWAP Raadpleger

Dit recht laat enkel toe om in AWAP aanmoedigingspremiedossiers op 48
te zoeken en te raadplegen. Er kunnen geen nieuwedossiers ingevoerd
of gewijzigd worden. M.a.w. een alleen-lezen rol op de toepassing. Er is
ook geen toegang tot de schermen voor financieel beheer, operationele
rapporten of applicatiebeheer.

Anders gaan Werken
AanmoedigingsPremies (AWAP)

AWAP Sector Verantwoordelijke

Deze rol laat de gebruiker toe om in AWAP de financiÃ«le processen op 48
te starten en op te volgen. Betalingen kunnen opgestart en bevestigd
worden, terugvorderingen en terugbetalingen kunnen opgevolgd
worden.De gebruiker kan belcotax bestanden laten aanmaken. Een
sectorverantwoordelijke kan alle dossiers opzoeken en raadplegen. Er is
geen toegang tot de schermen voor applicatiebeheer.

Audit van Bedrijven

VEA Audit van Bedrijven Gebruiker

AWV Applicaties

AWV - Toegang AWV Applicaties

Bemestings Allocatie Model
(BAM)

VMM BAM Gebruiker

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie Audit
van Bedrijven.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot alle applicaties die AWV
beschikbaar maakt voor Vo Medewerkers.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot de Bemestings
Allocatie Model (BAM) applicatie van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Bezoekersportaal

Bezoekersaccount portaal gebruiker

BIOS

BIOS Gebruiker

BIP

VOBIP (internet toegang tot)

Bisdesk

HFB Bisdesk Toegang

Dit gebruikersrecht geeft een gebruiker toegang tot het
bezoekersaccount portaal van op het GID buroticanetwerk. Binnen dit
portaal kan de gebruiker bezoeker accounts aanmaken voor het
draadloze netwerk "VO Bezoeker".
Dit recht verleent toegang tot de applicatie BIOS van Cultuur, Jeugd,
Sport en Media.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het BI platform van de
Vlaamse Overheid en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicaties Bisdesk van HFB.

48
48
48

48

48
48

48

Bryggja

BRYGGJA-Beheerder

Bryggja
Bryggja

BRYGGJA-Gebruiker (Externe of
Occasionele Medewerker)
BRYGGJA-Gebruiker (Ambtenaar)

CCinC

CCinC Gebruiker

Centaurus

Centaurus Gebruiker

Centaurus

Centaurus Raadpleger

Centraal Bestand van Berichten
(CBB)

Centraal Bestand van Berichten Gebruiker

Databank Hoger Onderwijs
(DHO2)

DHO2 Gebruiker

DAVINCI

DAVINCI Gebruiker

Dienstverlening TOD - EMT

Dienstverlening TOD - EMT Administrator

Dienstverlening TOD - EMT

Dienstverlening TOD - EMT Gebruiker

Dienstverlening TOD - EMT

Dienstverlening TOD - EMT Redacteur

Dienstverlening TOD - EMT

Dienstverlening TOD - EMT Administrator

Toepassingsbeheerder van BRYGGJA, het platform voor het beheer van
kunstwerken.
Gebruiker van BRYGGJA, het platform voor het beheer van
kunstwerken.
Gebruiker van BRYGGJA, het platform voor het beheer van
kunstwerken.
Dit recht verleent toegang tot de applicatie CCinC van Cultuur, Jeugd,
Sport en Media.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om de applicatie
Centaurus te gebruiken.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht als Centaurus raadpleger
om gegevens van vergunningen te kunnen raadplegen.

48

Dit gebruiksrecht verstrekt toegang tot het CBB voor het neerleggen
en/of bijwerken van berichten en/of het opzoeken van berichten
lastens zowel natuurlijke als rechtspersonen.
Dit gebruikersrecht geeft internet toegang tot de applicatie DHO2 via
ACM. De gebruiker heeft toegang tot de omgevingen ETIO en PROD.

48

Met dit recht heeft de gebruiker de DAVINCI applicatie. Er wordt
toegang verleend tot de omgevingen ETIO en PROD.
Door toekenning van dit recht krijgt een gebruiker toegang tot de
applicatie Dienstverlening TOD - EMT van het department Mobiliteit en
Openbare Werken als Administrator.
Door toekenning van dit recht krijgt een gebruiker toegang tot de
applicatie Dienstverlening TOD - EMT van het department Mobiliteit en
Openbare Werken.
Door toekenning van dit recht krijgt een gebruiker toegang tot de
applicatie Dienstverlening TOD - EMT van het department Mobiliteit en
Openbare Werken als Redacteur.
Door toekenning van dit recht krijgt een gebruiker toegang tot de
applicatie Dienstverlening TOD - EMT van het department Mobiliteit en
Openbare Werken als Webadministrator.

48

48
48
48
48
48

48

48

48

48

48

Digis

Digitaal Schooldossier - Gebruiker

Dit recht geeft gebruikers toegang tot het Digitaal Schooldossier.
Afhankelijk van de gekozen contextwaarden zullen gebruikers meer of
minder functionaliteit te zien krijgen. Alvorens dit recht toegekend kan
worden moet het gebruikersrecht â€œDigitaal Schooldossier Informatie Mainframe Gebruiker IDâ€ toegekend zijn aan de gebruiker.

Digis

Digitaal Schooldossier - Info Mainframe
Gebruiker ID

Discimus

Discimus gebruiker

Dit gebruikersrecht zorgt er voor dat het mainframe gebruiker ID
48
doorgegeven kan worden aan Digis. Vul in het onderstaande invoerveld
het mainframe ID van de gebruiker in.
Dit recht geeft de gebruiker toegang tot Discimus van het agentschap
48
Onderwijsdiensten met de gekozen contextwaarden.

Discimus

Discimus Gebruiker ETIO

Documentum

Documentum Vlaamse overheid
Internettoegang

Domino

DoMinO Gebruiker Kind & Gezin (bulk
upload)

48

Dit recht geeft de gebruiker toegang tot Discimus in de ETIO-omgeving 48
van het agentschap Onderwijsdiensten met de gekozen
contextwaarden.
Dit gebruikersrecht geeft gebruikers toegang, vanaf het internet, tot de 48
Documentum docbases van de Vlaamse overheid. De verschillende
contextkeuzes bij dit recht vertegenwoordigen de respectievelijke
docbases.Om gebruik te kunnen maken van het recht Documentum
Vlaamse overheid Internettoegang moet de gebruiker eveneens
beschikken over het recht VO Netwerk Accounts.Na toekenning van dit
recht moet de docbasebeheerder van de respectievelijke Documentum
docbase de gebruiker eveneens authoriseren in Documentum
zelf.Aanmelden vanaf het internet bij de Documentum docbases
verloopt via het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid.

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot DoMinO.

48

Domino

Insisto informatie uit Domino of Kind en
Gezin (bulk upload)

Dit gebruikersrecht bevat informatie afkomstig van Domino of Kind en
Gezin die bestemd is voor Insisto. Dit recht mag NOOIT toegekend
worden via de gebruikersinterface van IDM, maar wordt toegekend en
aangepast via een bulk upload mechanisme.

48

Domino

DoMinO gebruiker

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de DoMinO applicatie.

48

eDelta

eDelta opleiding cursist

eDelta

eDelta Gebruiker

De gebruiker kan acties uitvoeren op opdrachten in de eDelta
48
opleidingsomgeving, op voorwaarde dat de betrokken opdracht gekend
is in deze omgeving.
De gebruiker kan acties uitvoeren op opdrachten op voorwaarde dat
48
voor de betrokken opdracht gekend is in eDelta.

Entitlement Configurator

Entitlement Configurator Gebruiker

Dit gebruiksrecht verstrekt toegang tot de Entitlement Configurator.

48

eTHAB

eTHAB Gebruiker

48

ExpertBase

VEA ExpertBase Gebruiker

Facilipunt

Facilipunt Toegang

Geomob - Fiets

Fiets Beheerder

Geomob - Fiets

Fiets Raadpleger

Geomob - Fiets

Fiets Superbeheerder

Dit recht laat gebruikers toe de applicatie eTHAB te gebruiken van het
agentschap Zorg en Gezondheid.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie
ExpertBase.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Facilipunt (modules
Reservaties & Helpdesk).
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om module Fiets te
beheren via Geoloket Fiets.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om module Fiets te
raadplegen via Geoloket Fiets.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om module Fiets te
raadplegen, uitgebreid te beheren en te wijzigen via Geoloket Fiets.

Geomob - Ongevallen GIS

OngevallenGIS Beheerder

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om ongevallen te
raadplegen en locaties van ongevallen verfijnen via OngevallenGIS.

48

Geomob - Ongevallen GIS

OngevallenGIS Raadpleger

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om ongevallen te
raadplegen via OngevallenGIS.

48

48
48
48
48
48

Geomob - Ongevallen GIS

OngevallenGIS Superbeheerder

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om ongevallen te toe te
voegen, te verwijderen en te wijzigen via OngevallenGIS.

48

Geomob - Ongevallenbeheer

Ongevallen-Beheer - Beheerder

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om module OngevallenBeheer te beheren via Geoloket Ongevallen-Beheer.

48

Geomob - Ongevallenbeheer

Ongevallen-Beheer - Superbeheerder

Geomob Verkeersbordendatabank
(VKBDB)

Verkeersbordendatabank Administratieve
ondersteuning

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om module Ongevallen- 48
Beheer te raadplegen, uitgebreid te beheren en te wijzigen via Geoloket
Ongevallen-Beheer.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om opstellingen in de
48
Verkeersbordendatabank te raadplegen en ook gebruik te maken van
de administratieve ondersteuning van de toepassing.

Geomob Verkeersbordendatabank
(VKBDB)
Geomob Verkeersbordendatabank
(VKBDB)
Geomob Verkeersbordendatabank
(VKBDB)
Geomob Verkeersbordendatabank
(VKBDB)

Verkeersbordendatabank Beheerder

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om de locatie van
ongevallen te verfijnen en ongevallen te verplaatsen.

48

Verkeersbordendatabank Planner

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om opstellingensets te
plannen via Verkeersbordendatabank.

48

Verkeersbordendatabank Raadpleger

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om opstellingen van
verkeersborden te raadplegen via Verkeersbordendatabank.

48

Geotechniek

Verkeersbordendatabank Superbeheerder Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om beheer uit te voeren 48
voor verkeersborden, publieke filters, publieke rapporten, leesrechten
voor alle Tijdelijke opstellingen, publiek gedeelte van
ontwerpbibliotheek(de Basisbibliotheek), etc. via
Verkeersbordendatabank.
Geotechniek Gebruiker (Ambtenaar)
Dit recht laat een Geotechniek Medewerker toe om data in te kijken, in 48
te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen conform de profielen die
voor de betrokken gebruiker van toepassing kunnen zijn.

Geotechniek

Geotechniek Gebruiker (Externe of
Occasionele Medewerker)

Dit recht laat een Geotechniek Medewerker toe om data in te kijken, in 48
te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen conform de profielen die
voor de betrokken gebruiker van toepassing kunnen zijn.

Google Apps

AWV Google Apps

HB-Pluspunt (Propel)
HB-WPaaS

HB Pluspunt Gebruiker
HB-Plus WPaaS Beheerder Toegang

HB-WPaaS

HB-Plus WPaaS Gebruiker Toegang

Heffingen

Heffingen Gebruiker

HFB e-Formulieren

HFB Formulieren Beheer

Dit recht geeft gebruikers toegang tot de Google Apps applicaties van
AWV via ACM.
Geeft toegang tot het HB-pluspuntportaal.
Dit gebruikersrecht geeft â€œBeheerder toegangâ€ tot het HB-Plus
WPaaS Self Service Portaal.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de HB-Plus WPaaS diensten en het
HB-Plus WPaaS Self Service Portaal.
Dit recht geeft toegang tot de applicatie Heffingen van OVAM.
Heffingen is een webapplicatie die ondernemingen toelaat om online
aangiftes in te dienen.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie e-Formulieren van
het Departement HFB met Ã©Ã©n of meerdere van volgende rollen:
Beheerder, Auteur of Redacteur

HFB Sharepoint

DDC-DMS Gebruiker

HFB Sharepoint

HFB Intern Sharepoint Gebruiker

HFB Sharepoint

HFB Project Sharepoint Gebruiker

Hinderpremie

Hinderpremie

Homologatie (BeVaSys & iFast)

BeVaSys VPN Gebruiker

48
48
48
48
48

48

Dit gebruikersrecht verleent toegang tot DDC-DMS met de
48
geselecteerde rol. Verdere toegang dient binnen Sharepoint toegekend
te worden.
Dit gebruikersrecht verleent toegang tot de Interne Sharepoint van Het 48
Facilitair Bedrijf met de geselecteerde rol. Verdere toegang dient binnen
Sharepoint toegekend te worden.
Dit gebruikersrecht verleent toegang tot de Project Sharepoint van Het 48
Facilitair Bedrijf met de geselecteerde rol. Verdere toegang dient binnen
Sharepoint toegekend te worden.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Hinderpremie van
48
het agentschap Innovatie en Ondernemen.
Dit recht geeft toegang via SSL VPN Type 2 tot de applicatie BeVaSys van 48
het departement Mobiliteit en Openbare Werken voor de doelgroep Vomedewerkers.

Homologatie (BeVaSys & iFast)

iFast VPN Gebruiker

Dit recht geeft toegang via SSL VPN Type 2 tot de applicatie iFast van
48
het departement Mobiliteit en Openbare Werken voor de doelgroep Vomedewerkers.
48
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de toepassing
Financieel Informatiesysteem (FIS) van de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen (VSMW). Via deze toepassing kan de gebruiker gegevens
raadplegen over leningen van zijn sociale huisvestingsmaatschappij.

Huurpremies

FIS Gebruiker

Huurpremies

VMSW Huurpremies gebruiker

Inkom

AIO Inkom Beheerder

Interactieve Reglementen
Generator (IRG)

IRG Gebruiker

Interactieve Reglementen
Generator (IRG)

IRG-Gebruiker EVT

Interactieve Reglementen
Generator (IRG)

IRG Applicatie Ondersteuning

Interbestuurlijke Producten en
Diensten Cataloog (IPDC)

Productencatalogus Beheerder Publicatie
Omgeving

Dit recht geeft de gebruiker de toelating om als beheerder van de
48
publicatie omgeving op te treden binnen de Interbestuurlijke Productenen Dienstencataloog (Productencatalogus) toepassing.

Interbestuurlijke Producten en
Diensten Cataloog (IPDC)

Productencatalogus Consulterend
Gebruiker

48
Dit recht geeft de gebruiker enkel de mogelijkheid om informatie te
consulteren en niet om informatie toe te voegen, zich te abonneren op
productomschrijvingen of om connectie te maken met de eigen
website.

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het huurpremie
register, een toepassing van VMSW.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de beheerderspagina's van
digitale steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren en
Ondernemen.
Gebruiker van Interactieve Reglementen Generator (IRG), het platform
om aanvullende verkeersreglementen te beheren per provinciale
afdeling.
Gebruiker van Interactieve Reglementen Generator (IRG), het platform
om aanvullende verkeersreglementen te beheren per provinciale
afdeling.
Applicatie ondersteuner van Interactieve Reglementen Generator (IRG),
het platform om aanvullende verkeersreglementen te beheren per
gemeente/ provinciale afdeling.

48
48

48

48

48

Interbestuurlijke Producten en
Diensten Cataloog (IPDC)

Productencatalogus Informatiebeheerder

Dit recht geeft de gebruiker de mogelijkheid om informatie te
consulteren en toe te voegen, maar niet om zich te abonneren of om
connectie maken met de eigen website.
Dit recht geeft de gebruiker de mogelijkheid om een connectie met de
eigen website organiseren. Verder kan men informatie consulteren,
wijzigen en zich abonneren op productomschrijvingen.

48

Interbestuurlijke Producten en
Diensten Cataloog (IPDC)

Productencatalogus Sitebeheerder

JIRA

Jira (internettoegang tot)

Via dit recht verkrijgt een gebruiker via het internet toegang tot de Jira
applicatie van de Vlaamse overheid.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie ABB Kalliope met
een specifieke rol voor een specifieke toepassing.

48

Kalliope

ABB Kalliope

KBO Select

KBO Select gebruiker

KBO Select maakt het mogelijk om lijsten aan te maken op basis van
48
authentieke gegevens uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) voor
de organisatie waarbinnen het gebruikersrecht werd toegekend.

KBO WI

KBOwi AO

48
Rechten van de gebruikers:-raadplegen van de gegevens van
ondernemingen en VE's ingeschreven in KBO;-de DB Ambulante Handel
raadplegen en beheren: alle operaties in Ambulante Handel uitvoeren;de gegevens van de KBO en het Rijksregister raadplegen;-gegevens BISregister raadplegen, creÃ«ren en wijzigen; -TAP en ERVO gebruiken en
raadplegen;-toelatingsaanvragen in TAP raadplegen en inschrijven;-een
ONP/ORP bekendmaken; ondernemingen bekendmaken;-operaties in
Attest raadplegen, beheren en uitvoeren;-creÃ«ren in Attest en ERVO;

KBO WI

KBOwi: gegevens KBO, RNP, BIS-register

48
Deze rol laat toe alle gegevens betreffende ondernemingen en
vestigingeenheden beschikbaar in KBO te raadplegen, de gegevens van
het Rijksregister en het BIS-register te raadplegen, de
toelatingsaanvragen in TAP te raadplegen.

48

48

KBO WI

KBOwi: gegevens KBO en AH raadplegen

KBO WI

KBOwi: gegevens van de KBO

KBO WI

KBOwi: KBO, Rijks- en BIS-register, AH

Kruispuntenbank Inburgering
(KBI)
Leer- en Ervaringsbewijzen
Databank (LED)

KBI gebruiker

MAGDA GEO GUI

MAGDA GEO Loket GeGIS - Consulterend
Gebruiker

MAGDA GEO GUI

MAGDA GEO Loket GeGIS - Editerend
Gebruiker

MAGDA GEO GUI

MAGDA GEO Loket GeGIS - Loketbeheerder Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen via 48
de MAGDA GEO GUI webtoepassing bij de Vlaamse Overheid. Onder de
rol van loketbeheerder, waardoor de gebruiker de beheerder is van
Ã©Ã©n of meerdere lokale loketten waar hij rechten op heeft als
loketbeheerder.

Leer- en Ervaringsbewijzen Databank
Gebruiker

Deze rol laat toe alle gegevens m.b.t. ondernemingen en
vestigingseenheden beschikbaar in KBO te raadplegen, de gegevens van
het Rijksregister en het BIS-register te raadplegen, de
toelatingsaanvragen in TAP en de gegevens Ambulante Handel te
raadplegen.
Deze rol laat toe alle gegevens betreffende ondernemingen en
vestigingeenheden beschikbaar in KBO te raadplegen en de
toelatingsaanvragen in TAP te raadplegen.
Raadplegen van de gegevens van: -ondernemingen en VE's
ingeschreven in KBO;-van de gegevens uit het Rijksregister en BISregister;-van de DB Ambulante Handel;-van Attest; -van de
toelatingsaanvragen in TAP
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot de kruispuntbank
inburgering.
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het Agentschap voor
Kwaliteitszorg in het Onderwijs en Vorming toegang tot het Leer- en
Ervaringsbewijzen Databank.
Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen via
de MAGDA GEO GUI webtoepassing bij de Vlaamse Overheid. Onder de
rol van consulterend gebruiker: via deze rol kan er informatie bevraagd
worden.
Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen via
de MAGDA GEO GUI webtoepassing bij de Vlaamse Overheid. Onder de
rol van editerend gebruiker: via deze rol kan er informatie bevraagd
worden en kunnen fouten of verbeteringen worden gemeld.

48

48

48

48
48

48

48

MAGDA GEO GUI

MAGDA GEO Loket GeGIS Superbeheerder

Met dit recht zal de gebruiker de eigenaar zijn van de toepassing en de 48
volledige toepassing beheren. Dit omvat het beheer van alle loketten,
databestanden en datalagen.
Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen via 48
de VKBO GEO GUI webtoepassing bij de Vlaamse Overheid. Hieronder
volgt een functionele omschrijving per rol:â€¢Loketbeheerder: is de
beheerder van Ã©Ã©n of meerdere lokale loketten waar hij rechten
heeft als loketbeheerder.â€¢Consulterend gebruiker: kan de informaƟe
bevragen en kan fouten of verbeteringen melden.

MAGDA GEO GUI

GEO Loket GeGIS - VKBO GUI - Gebruiker

MAGDA GEO GUI

GEO Loket GeGIS - VKBO GUI Superbeheerder

MAGDA Online

MAGDA Online

MAGDA Online

MAGDA Online Publiek

MAGDA VKBO GO

VKBO-GO gegevensraadpleger

Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen via 48
de VKBO-GO webtoepassing bij de Vlaamse Overheid.

Mediaan / PTP

Mediaan BI Gebruiker

Mediaan / PTP

Mediaan Gebruiker

Dit recht geeft gebruikers toegang tot Mediaan Business Intelligence
van het departement MOW.
Dit recht geeft gebruikers toegang tot Mediaan van het departement
MOW.

Met dit recht zal de gebruiker de eigenaar zijn van de toepassing en de 48
volledige toepassing beheren. Dit omvat het beheer van alle loketten,
databestanden en datalagen.
Met dit recht krijgt iemand toegang tot MAGDA Online voor de
48
consultatie van informatie die niet publiek beschikbaar is voor
medewerkers van de Vlaamse overheid. Om te bepalen welke
informatie de gebruiker precies mag consulteren in MAGDA Online
MOET u hieronder minstens 1 keuze aanduiden.
Met dit recht krijgt iemand toegang tot het publieke gedeelte van
48
MAGDA Online. OPGELET: Van zodra een medewerker om het even
welk ander gebruikersrecht heeft in het Gebruikersbeheer, hoeft u dit
recht niet meer extra toe te kennen. U moet dit recht enkel toekennen
indien een medewerker enkel toegang wil tot het publieke gedeelte van
MAGDA Online. Dit recht zal dus slechts in uitzonderlijke gevallen
moeten toegekend worden.

48
48

Mijn Onderwijs

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het portaal Mijn
Onderwijs.
Adviezen- en toelatingenregister Gebruiker Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het adviezen- en
(Ambtenaar)
toelatingenregister van het agentschap Onroerend Erfgoed en de
informatie die via deze weg ter beschikking wordt gesteld.

48

Milieuloket - ACD Applicaties

Adviezen- en toelatingenregister Gebruiker Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het adviezen- en
(Externe of Occasionele Medewerker)
toelatingenregister van het agentschap Onroerend Erfgoed en de
informatie die via deze weg ter beschikking wordt gesteld.

48

Milieuloket - ACD Applicaties

BSOS Gebruiker (Ambtenaar)

48

Milieuloket - ACD Applicaties

BSOS Gebruiker (Externe of Occasionele
Medewerker)

Milieuloket - ACD Applicaties

Centraal Bedrijvenbestand Gebruiker
(Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

Centraal Bedrijvenbestand Gebruiker
(Externe of Occasionele Medewerker)

Milieuloket - ACD Applicaties

DMVB Gebruiker (Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

DMVB Gebruiker (Externe of Occasionele
Medewerker)

Milieuloket - ACD Applicaties

Databank Ondergrond Vlaanderen
Gebruiker (Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

Mijn Onderwijs 2 Gebruiker

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het BSOS systeem van
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het BSOS systeem van
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het CBB systeem van
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het CBB systeem van
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het DMVB systeem van
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het DMVB systeem van
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Dit recht laat een DOV Medewerker toe om data in te kijken, in te
voeren, te wijzigen en/of te verwijderen conform de profielen die voor
de betrokken gebruiker van toepassing kunnen zijn.

48

48

48

48

48

48

48

Milieuloket - ACD Applicaties

Databank Ondergrond Vlaanderen
Gebruiker (Externe of Occasionele
Medewerker)

Dit recht laat een DOV Medewerker toe om data in te kijken, in te
voeren, te wijzigen en/of te verwijderen conform de profielen die voor
de betrokken gebruiker van toepassing kunnen zijn.

48

Milieuloket - ACD Applicaties

Digitale Stedenbouwkundige Informatie Gebruiker (Ambtenaar)
Digitale Stedenbouwkundige Informatie Gebruiker (Externe of Occasionele
Medewerker)
ETS Gebruiker

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie Digitale
Stedenbouwkundige Informatie.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie Digitale
Stedenbouwkundige Informatie.

48

Gebruikers van de ETS BeheermoduleVia dit recht krijgt de gebruiker
toegang tot de ETS Beheermodule van dLNE. ETS is een applicatie
waarin CO2-emissies kunnen worden gerapporteerd.

48

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Erkenningen Databank als gebruiker.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Erkenningen Databank als gebruiker.
Dit recht creÃ«ert een gebruikersaccount binnen de LNE-omgeving.

48

Milieuloket - ACD Applicaties

Erkenningen Databank Gebruiker
(Ambtenaar)
Erkenningen Databank Gebruiker (Externe
of Occasionele Medewerker)
Basisrecht Milieu

Milieuloket - ACD Applicaties

GPBV Gebruiker

Milieuloket - ACD Applicaties

IMPACT Gebruiker

Milieuloket - ACD Applicaties

MDO Gebruiker

Via dit recht krijgt de gebruiker toegang tot het de GPBV-applicatie van 48
dLNE. Dit is een applicatie voor het verzamelen en opvolgen van
monitoringgegevens van GPBV-installaties.
Dit gebruiksrecht verstrekt toegang tot de applicatie IMPACT van het
48
departement LNE.
Via dit recht krijgt de gebruiker toegang tot de MDO Beheermodule van 48
dLNE. MDO is een webloket waar bedrijven actief in de productie,
verbruik en verhandeling van primaire delfstoffen en alternatieve
grondstoffen kunnen rapporteren over hun grondstoffenstromen.

Milieuloket - ACD Applicaties

MIDAS Gebruiker (Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuloket - ACD Applicaties
Milieuloket - ACD Applicaties

48

48
48

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het MIDAS systeem van 48
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.

Milieuloket - ACD Applicaties

MIDAS Gebruiker (Externe of Occasionele
Medewerker)

Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuvergunningenwegwijzer Gebruiker
(Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuvergunningenwegwijzer Gebruiker
(Externe of Occasionele Medewerker)

Milieuloket - ACD Applicaties

Mercator Gebruiker (Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

Mercator Gebruiker (Externe of
Occasionele Medewerker)

Milieuloket - ACD Applicaties

Rechtspraak Navigator Gebruiker
(Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

Rechtspraak Navigator Gebruiker (Externe Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het rechtspraak
of Occasionele Medewerker)
navigator systeem van de Raad voor vergunningsbetwistingen en de
informatie die via deze weg ter beschikking wordt gesteld.

48

Milieuloket - ACD Applicaties

Omgevingsvergunning Gebruiker
(Ambtenaar)
Omgevingsvergunning Gebruiker (Externe
of Occasionele Medewerker)
Open Postregistratie Gebruiker
(Ambtenaar)

48

Milieuloket - ACD Applicaties
Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuloket - ACD Applicaties

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het MIDAS systeem van
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het MVWW systeem
van het departement LNE en de informatie die via deze weg ter
beschikking wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het MVWW systeem
van het departement LNE en de informatie die via deze weg ter
beschikking wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het Mercator systeem
van het departement LNE en de informatie die via deze weg ter
beschikking wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het Mercator systeem
van het departement LNE en de informatie die via deze weg ter
beschikking wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het rechtspraak
navigator systeem van de Raad voor vergunningsbetwistingen en de
informatie die via deze weg ter beschikking wordt gesteld.

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Omgevingsvergunning.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Omgevingsvergunning.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het Open
Postregistratie systeem van de Vlaamse Overheid en de informatie die
via deze weg ter beschikking wordt gesteld.
Open Postregistratie Gebruiker (Externe of Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het Open
Occasionele Medewerker)
Postregistratie systeem van de Vlaamse Overheid en de informatie die
via deze weg ter beschikking wordt gesteld.

48

48

48

48

48

48

48
48

48

Milieuloket - ACD Applicaties

PRTR Gebruiker (Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

PRTR Gebruiker (Externe of Occasionele
Medewerker)

Milieuloket - ACD Applicaties

RVR Gebruiker

Milieuloket - ACD Applicaties

SEVESO Gebruiker (Ambtenaar)

Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuloket - ACD Applicaties

Mobiel Printen
Mobiel Printen
MT-EPM (Enterprise Project
Management)
OraFin

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het PRTR systeem van 48
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het PRTR systeem van 48
het departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt de gebruiker toegang tot de RVR-Beheermodule. 48

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het SEVESO systeem
van de Vlaamse Overheid en de informatie die via deze weg ter
beschikking wordt gesteld.
SEVESO Gebruiker (Externe of Occasionele Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het SEVESO systeem
Medewerker)
van de Vlaamse Overheid en de informatie die via deze weg ter
beschikking wordt gesteld.
LNE - Standaard autorisaties (Ambtenaar) Via dit recht krijgt de gebruiker toegang tot de standaard
functionaliteiten die worden aangeboden aan alle gebruikers van het
beleiddomein LNE.
LNE - Standaard autorisaties (Externe of
Via dit recht krijgt de gebruiker toegang tot de standaard
Occasionele Medewerker)
functionaliteiten die worden aangeboden aan alle gebruikers van het
beleiddomein LNE.
RWO - Standaard Autorisaties (Ambtenaar) Via dit recht krijgt de gebruiker toegang tot de standaard
functionaliteiten die worden aangeboden aan alle gebruikers van de
applicaties van Ruimte Vlaanderen.
RWO - Standaard Autorisaties (Externe of Via dit recht krijgt de gebruiker toegang tot de standaard
Occasionele Medewerker)
functionaliteiten die worden aangeboden aan alle gebruikers van de
applicaties van Ruimte Vlaanderen.
HFB Mobiel Printen
Dit recht verleent toegang tot de printers.
HFB Mobiel Printen
Dit recht verleent toegang tot de printers.
Maritieme Toegang - EPM Gebruiker
Dit recht verleent toegang tot de applicatie EPM van het agentschap
Maritieme Toegang.
OraFin Internet Toegang
Dit recht verleent toegang tot OraFin vanaf het internet. Dit recht wordt
automatisch toegekend aan alle ambtenaren.

48

48

48

48

48

48

48
48
48
48

ORKA

ORKA Gebruiker

Dit recht geeft medewerkers van het aZG of departement WVG toegang 48
tot de applicatie ORKA van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Overheid.vlaanderen.be

Overheid.vlaanderen.be

Palo Alto

Palo Alto Firewall - Download potentieel
gevaarlijke bestandstypes

Privileged Access Management
(PAM)

HFB Privileged Access Management

PURE (VOCRIS & FRISCRIS)

PURE FRISCRIS Gebruiker

Dit recht geeft toegang tot de interne inhoud van
overheid.vlaanderen.be. U vindt er informatie gepersonaliseerd op basis
van uw organisatie .
Dit gebruikersrecht autoriseert een gebruiker om potentieel gevaarlijke
bestandstypes (zoals .exe-bestanden) te downloaden vanop het GID
buroticanetwerk.
Dit recht verleent toegang tot Privileged Access Management (PAM)
toepassing binnen Ã©Ã©n of meerdere safe(s) en met een bepaalde
rol.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de toepassing
Publication and Research (PURE). Via deze toepassing kan de gebruiker
gegevens raadplegen van wetenschappelijke publicaties.

PURE (VOCRIS & FRISCRIS)

PURE VOCRIS Gebruiker

Regioscreening

Regioscreening Gebruiker

Regioscreening
Rioolinventaris (AWIS)

48

48

48

48

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de toepassing
48
Publication and Research (PURE). Via deze toepassing kan de gebruiker
gegevens raadplegen van wetenschappelijke publicaties.

Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de web applicatie Regioscreening 48
van het Agentschap Binnenlands Bestuur met de gekozen
contextwaarde.
Regioscreening Gebruiker van een Feitelijk Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de web applicatie Regioscreening 48
Verband
van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Rioolinventaris (AWIS) Gebruiker
Dit gebruikersrecht verleent toegang tot de applicatie Rioolinventaris
48
(AWIS) van de Vlaamse Milieumaatschappij.

SBW-Prestatiestaten

SBW Web Gebruiker

Met behulp van dit gebruikersrecht kan de medewerker binnen Sociaal 48
Beschutte Werkplaatsen Prestatiestaten de rol krijgen van: *
Dossierbehandelaar: controleert de ingevoerde prestatiestaten van de
beschutte werkplaats. * Applicatiebeheerder: heeft naast alle rechten
van een dossierbehandelaar ook de mogelijkheid om parameters te
beheren als: de termijn waarin prestatiestaten mogen worden
doorgegeven, het beheer van mailadresen en het beheer van
beveiligingscategorieen van de verschillende beschutte werkplaatsen.

Servicedesk

HFB Servicedesk Toegang

Sharepoint

AMaaS SharePoint Vlaamse overheid
Internettoegang

Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicaties Servicedesk van
48
HFB.
Dit gebruikersrecht geeft gebruikers toegang, vanaf het internet, tot de 48
AMaaS SharePointsites van de Vlaamse overheid. De verschillende
contextkeuzes bij dit recht vertegenwoordigen de respectievelijke
AMaaS SharePointsites. Om gebruik te kunnen maken van dit recht
moet de gebruiker eveneens beschikken over het recht VO Netwerk
Accounts.Na toekenning van het recht AMaaS SharePoint Vlaamse
overheid internettoegang moet de sitebeheerder van de
respectievelijke AMaaS SharePointsite de gebruiker eveneens
authoriseren in Sharepoint zelf.Aanmelden vanaf het internet bij de
AMaaS SharePointsites verloopt via het Toegangsbeheer van de
Vlaamse overheid.

Signing Hub (Digitaal
tekenplatform)

Handtekenmap

48
Dit gebruiksrecht geeft toegang tot de applicatie Handtekenmap
waarmee enerzijds documenten ter ondertekening kunnen aangeboden
worden maar anderzijds waarmee ook documenten digitaal
ondertekend kunnen worden.

SISCA

SISCA Gebruiker

Dit recht verleent toegang tot de applicatie SISCA van Cultuur, Jeugd,
Sport en Media.

48

SOP & DAS

Data Autorisatie Service Gebruiker

Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Data Autorisatie
Service van het agentschap Onderwijsdiensten (agODi).

48

SOP & DAS

Salaris Output Platform: Documenten
Outputplatform Produceren Gebruiker

Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Documenten
Outputplatform Produceren van het Salaris Output Platform systeem
van het agentschap Onderwijsdiensten (agODi).

48

SOP & DAS

Salaris Output Platform: Digitale Output
Productie Gebruiker

SOP & DAS

SSLVPN

Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Digitale Output
Productie van het Salaris Output Platform systeem van het agentschap
Onderwijsdiensten (agODi).
Salaris Output Platform: Digitaal Overzicht Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Digitaal Overzicht
Salarisgegevens Gebruiker
Salarisgegevens van het Salaris Output Platform systeem van het
agentschap Onderwijsdiensten (agODi).
VPC-SSLVPN Gebruiker
Dit recht geeft de gebruiker toegang tot de VPC infrastructuur via SSL
VPN om beheerstaken op een virtuele server te kunnen uitvoeren.

48

48

48

Strategisch Integratieprogramma DWSE Applicatieverantwoordelijke
(SIP)
Strategisch Integratieprogramma DWSE BI Administrator
(SIP)

Onderhouden van de toepassingen van departement WSE en eventueel 48
oproepen publiceren gericht aan haar klanten.
48
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicatie Oracle BI van het departement WSE, beperkt
tot geprivilegieerde gebruikers. Dit recht geeft volledige
beheerderstoegang tot de Oracle BI omgeving.

Strategisch Integratieprogramma DWSE BI Auditor
(SIP)

Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicatie Oracle BI van het departement WSE in de
hoedanigheid van auditor.
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicatie Oracle BI van het departement WSE, in de
hoedanigheid van manager, beperkt tot de gekozen applicatie(s).

Strategisch Integratieprogramma DWSE BI Manager
(SIP)

48

48

Strategisch Integratieprogramma DWSE BI Ontwikkelaar
(SIP)

Strategisch Integratieprogramma DWSE BI Raadpleger
(SIP)
Strategisch Integratieprogramma DWSE BI Rapporten Bouwer
(SIP)

Strategisch Integratieprogramma DWSE Dossierbehandelaar
(SIP)

Strategisch Integratieprogramma DWSE Financieel medewerker
(SIP)

Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicatie Oracle BI van het departement WSE in de
hoedanigheid van Ontwikkelaar. Dit is een brede toegang, over alle
applicaties heen.
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicatie Oracle BI van het departement WSE, beperkt
tot de gekozen applicatie(s).
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicatie Oracle BI van het departement WSE, in de
hoedanigheid van rapporten bouwer, beperkt tot de gekozen
applicatie(s).
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicaties van het DWSE, beperkt tot de geselecteerde
maatregelen, i.k.v. de inhoudelijke en financiÃ«le afhandeling v/d
aanvragen.
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicatie BEVA van het departement WSE in de
hoedanigheid van Financieel medewerker.

48

48

48

48

48

Strategisch Integratieprogramma DWSE Financieel verantwoordelijke
(SIP)

48
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicaties van het DWSE, beperkt tot de geselecteerde
maatregelen, i.k.v. de financiÃ«le afhandeling v/d aanvragen.

Strategisch Integratieprogramma DWSE Inschrijver
(SIP)

Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicaties Betaald Educatief Verlof en Opleidingsfonds
Dienstencheques van het departement WSE in de hoedanigheid van
Inschrijver.
Geeft toegang tot de applicaties van departement WSE als
verantwoordelijke voor een organisatie, beperkt tot de geselecteerde
maatregelen.
Geeft toegang tot de applicaties van departement WSE als
verantwoordelijke voor een organisatie, beperkt tot de geselecteerde
maatregelen.

Strategisch Integratieprogramma DWSE Maatregel verantwoordelijke
(SIP)
Strategisch Integratieprogramma DWSE Organisatie verantwoordelijke
(SIP)

48

48

48

Strategisch Integratieprogramma DWSE Projectadviseur
(SIP)

Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
48
toegang tot de applicaties van het DWSE, beperkt tot de geselecteerde
maatregelen, n.a.v. de vraag tot advies

Strategisch Integratieprogramma DWSE Raadpleger
(SIP)

48

Strategisch Integratieprogramma DWSE Toepassingsmanager
(SIP)

Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
leestoegang tot de applicaties van het DWSE, beperkt tot de
geselecteerde maatregelen.
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van het departement WSE
toegang tot de applicaties van het DWSE als toepassingsmanager.

StroomGebiedBeheersPlan
(SGBP)

StroomGebiedBeheerPlan Gebruiker

Dit gebruikersrecht verleent een gebruiker toegang tot de applicatie
StroomGebiedBeheerPlan van de Vlaamse Milieumaatschappij.

48

StroomGebiedBeheersPlan
(SGBP)

StroomGebiedBeheerPlan Redacteur

Dit gebruikersrecht verleent een Redacteur toegang tot de applicatie
StroomGebiedBeheerPlan van de Vlaamse Milieumaatschappij.

48

StroomGebiedBeheersPlan
(SGBP)

StroomGebiedBeheerPlan Redacteur

Dit gebruikersrecht verleent een Redacteur toegang tot de applicatie
StroomGebiedBeheerPlan van de Vlaamse Milieumaatschappij.
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StroomGebiedBeheersPlan
(SGBP)

StroomGebiedBeheerPlan
Verantwoordelijke

48

Studietoelagen

OV Studietoelagen Gebruiker

Subsidie Ecologisch en Veilig
Transport (EVT)
Subsidie Ecologisch en Veilig
Transport (EVT)
Subsidieplatform

MOW Subsidie Ecologisch en Veilig
Transport Beheerder
MOW Subsidie Ecologisch en Veilig
Transport Toepassingsmanager
Platform decreet georganiseerde
sportsector Lezer

Dit gebruikersrecht verleent een Verantwoordelijke toegang tot de
applicatie StroomGebiedBeheerPlan van de Vlaamse
Milieumaatschappij.
Geeft toegang tot de applicatie Studietoelagen van het departement
Onderwijs en Vorming.
Dit recht geeft toegang tot de applicatie Subsidie Ecologisch en Veilig
Transport als beheerder.
Dit recht geeft toegang tot de applicatie Subsidie Ecologisch en Veilig
Transport als toepassingsmanager.
Dit gebruiksrecht verstrekt toegang tot het platform decreet
georganiseerde sportsector van het agentschap Sport Vlaanderen.

Supersponsors

Supersponsors

Dit recht voegt de AD-account van een gebruiker toe aan de groep
Supersponsors.
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Switcher

VEB Switcher Beheerder

Dit recht geeft toegang als beheerder tot de applicatie Switcher van het
Vlaams Energiebedrijf.
Dit recht verleent toegang tot de applicatie Taaladvies
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Telefoongids
Vlaanderen (TGV).
Via het Digiflow platform kan de gebruiker registraties en opzoekingen
uitvoeren op systemen van de Federale Overheid.
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Taaladvies
Telefoongids Vlaanderen (TGV)

Taaladvies Gebruiker
VO Telefoongids Vlaanderen

TELEMARC (Digiflow voor
overheidsopdrachten)

DigiFlow (gebruiker)

Terra
Tewerkstellingsprogramma's

Terra Frontend
Tewerkstellingsprogramma's
Applicatiebeheerder

Dit recht geeft toegang tot het Terra-portaal.
Met behulp van dit gebruikersrecht heeft de medewerker binnen
Tewerkstellingsprogramma's superuser toegang tot alle
functionaliteiten. De applicatiebeheerder kan ook prestatiebestanden
verwijderen en parameters binnen de applicatie beheren.

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's
Ondersteuning

Met behulp van dit gebruikersrecht kan de medewerker binnen
48
Tewerkstellingsprogramma's de rol krijgen van: (*) Ondersteuning:
ondersteunt in de werking van Tewerkstellingsprogramma's voor de
verschillende GESCO-promotoren. (*) Beheer
conventies/leerwerkbedrijven: beheert de verschillende conventies en
leerwerkbedrijven voor de verschillende GESCO-promotoren. (*)
Goedkeurder: laat toe om prestatiebestanden goed te keuren en door
te geven aan het EasyPay betaalsysteem. (*) Parameterbeheerder: staat
in voor het beheer van de parameters binnen de applicatie. Hij heeft
eveneens rechten tot het beheer van de conventies en
leerwerkbedrijven.

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's
Toepassingsmanager

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's VDAB
Medewerker

Met behulp van dit gebruikersrecht heeft de medewerker binnen
Tewerkstellingsprogramma's toegang tot functionaliteiten voor
technische ondersteuning.
Met behulp van dit gebruikersrecht heeft de medewerker binnen
Tewerkstellingsprogramma's toegang tot functionaliteiten specifiek
voor VDAB.
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TradeBase

VREG TradeBase Gebruiker

Validatie Voertuigen

MOW Validatie Voertuigen

Verwijlintresten

Verwijlintresten Gebruiker

VKBP GUI

VKBP GUI Gebruiker

Vlaams Overheids Proces (VOP)

VOP Entiteiten-GUI Beheerder

Vlaams Overheids Proces (VOP)

VOP Entiteiten-GUI Raadpleger

Vlaamse overheid Digitaal
Certificaat Beheer (DCB)

VO DCB - Certificaten Beheerder

Vlaamse overheid Digitaal
Certificaat Beheer (DCB)

VO DCB - DCB Beheerder

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie
48
TradeBase.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Validatie Voertuigen 48
van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Dit recht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie Verwijlintresten
met Ã©Ã©n of meerdere te selecteren rollen voor Ã©Ã©n of meer
organisaties.
Via dit gebruikersrecht heeft de gebruiker toegang tot de Vlaamse
Kruispuntbank Personen (VKBP) om personen te identificeren in het
kader van een bepaalde toepassing.
VOP Entiteiten staat voor Entiteiten/Actoren die belangrijk zijn binnen
een Vlaams Overheids Proces, maar die niet terug te vinden zijn in een
bestaande authentieke bron zoals KBO of KSZ/RR. De VOP GUI is een
web-applicatie die toelaat om VOP Entiteiten te raadplegen en te
beheren.
VOP Entiteiten staat voor Entiteiten/Actoren die belangrijk zijn binnen
een Vlaams Overheids Proces, maar die niet terug te vinden zijn in een
bestaande authentieke bron zoals KBO of KSZ/RR. De VOP GUI is een
web-applicatie die toelaat om VOP Entiteiten te raadplegen en te
beheren.
Dit gebruikersrecht geeft een toegang tot het VO-DCB met de rol
Certificaten Beheerder. Een DCB Beheerder kan alle functionaliteiten
van het VO-DCB gebruiken voor het beheer van certificaten. Het beheer
van de certificaten is beperkt tot de certificaattypes en DNS-namen die
gekozen worden als context.
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Dit gebruikersrecht geeft een toegang tot het VODCB met de rol DCB
Beheerder. Een DCB Beheerder kan de lijst met vertrouwde instanties
(AVI tabel) beheren.
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Vlimpers

Vlimpers (internettoegang tot)

Met behulp van dit gebruikersrecht kan een medewerker via het
internet zijn persoonlijke gegevens aanpassen binnen Vlimpers, het
personeelsbeheer systeem van de Vlaamse Overheid.
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VLOK

VLOK Gebruiker

Vo Netwerk

Applicatie LDAP login (Centrale LDAP)

Dit gebruikersrecht, in combinatie met de gekozen rol geeft toegang tot 48
VLOK.
Dit recht zorgt voor de creatie van een account voor deze gebruiker in 121
de Centrale LDAP van de GID. De gebruikersnaam voor deze accounts
wordt getoond in het detailscherm van de gebruiker bij de tab
â€œAccountsâ€. De gebruiker kan via
https://wachtwoord.vlaanderen.be zelf zijn wachtwoord voor deze
accounts instellen. De gebruiker kan daar aanmelden met zijn eID en
pincode of met een andere digitale sleutel gekoppeld aan zijn eID.

Vo Netwerk

Applicatie LDAP login (Centrale LDAP) Extra Account

Dit recht zorgt voor de creatie van een extra account voor deze
gebruiker in de Centrale LDAP van de GID. De gebruikersnaam voor
deze accounts wordt getoond in het detailscherm van de gebruiker bij
de tab â€œAccountsâ€. De gebruiker kan via
https://wachtwoord.vlaanderen.be zelf zijn wachtwoord voor deze
accounts instellen. De gebruiker kan daar aanmelden met zijn eID en
pincode of met een andere digitale sleutel gekoppeld aan zijn eID.

Vo Netwerk

Vo netwerk accounts

Dit recht zorgt voor de creatie van een account voor deze gebruiker in 121
de Centrale LDAP en de Active Directory (Windows) van de GID. De
gebruikersnaam voor deze accounts wordt getoond in het detailscherm
van de gebruiker bij de tab â€œAccountsâ€. De gebruiker kan via
https://wachtwoord.vlaanderen.be zelf zijn wachtwoord voor deze
accounts instellen. De gebruiker kan daar aanmelden met zijn eID en
pincode of met een andere digitale sleutel gekoppeld aan zijn eID.
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Vo Netwerk

Vo netwerk accounts - Extra accounts

Dit recht zorgt voor de creatie van een extra account voor deze
121
gebruiker in de Centrale LDAP en de Active Directory (Windows) van de
GID. De gebruikersnaam voor deze accounts wordt getoond in het
detailscherm van de gebruiker bij de tab â€œAccountsâ€. De gebruiker
kan via https://wachtwoord.vlaanderen.be zelf zijn wachtwoord voor
deze accounts instellen. De gebruiker kan daar aanmelden met zijn eID
en pincode of met een andere digitale sleutel gekoppeld aan zijn eID.

Vo-SSLVPN

VPN (Volledige netwerktoegang)

Vo-SSLVPN

VPN (Ambtenarenportaal)

Vrijetijdsmonitor

CJM Vrijetijdsmonitor Gebruiker

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de SSL VPN van de
Vlaamse Overheid en kan zo netwerkbronnen op het VO Netwerk van
buitenaf gebruiken.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het bladwijzer portaal
van de Vlaamse Overheid via SSL VPN.
Geeft toegang tot de applicatie Vrijetijdsmonitor van het departement
CJM en Sport Vlaanderen met de geselecteerde rol(len).

VRT Sterke Authenticatie

VRT Sterke Authenticatie

Webmail

Webmail (internettoegang tot)

WebTEUV

MOW-WebTEUV Gebruiker

Wegwijs Organisatie

Wegwijs organisatie Beheer
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Dit gebruikersrecht geeft van buitenaf toegang tot toepassingen die
48
gehost zijn op het netwerk van de VRT.
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De Webmail omgeving laat een gebruiker toe om zijn mailbox bij de
Vlaamse Overheid via een beveiligde verbinding te lezen, zonder hierbij
gebruik te moeten maken van een zogenaamde &quot;e-mail
client&quot; (bv Microsoft Outlook). Met dit recht geeft u de gebruiker
de mogelijkheid om via https://webmail.vlaanderen.be/ zijn of haar email te lezen. De gebruiker zal zich hiervoor moeten identificeren via
ACM.
Geeft toegang tot de applicatie WebTEUV van het departement
Mobiliteit en Openbare Werken.
Dit recht verleent toegang tot het beheer voor de applicatie Wegwijs
organisatie van het agentschap Informatie Vlaanderen.
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Werkplek Duaal (WPD)
Wildloket

Syntra Vlaanderen Werkplek Duaal
Gebruiker
ANB Wildloket Gebruiker

Wonder

Wonder (internettoegang tot)

Dit recht geeft toegang tot de applicatie Werkplek Duaal van Syntra
Vlaanderen.
Dit recht laat een ANB Medewerker toe om in het ANB Wildloket
informatie in te voeren en aanpassingen aan bestaande data door te
voeren waar nodig. INBO medewerkers kunnen indieningen nakijken.

Via dit recht verkrijgt een gebruiker via het internet toegang tot de
Wonder applicatie van de Vlaamse overheid.
*Maximale toekenbaarheidsduur van het gebruikersrecht in maanden. De toekenning kan daarna steeds verlengd worden voor eenzelfde periode.
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