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Inleiding
Deze handleiding is geschreven voor Educatie klanten van Visma|Raet met een
AO-structuur. Het beschrijft de stappen die nodig zijn voor de configuratie van
digitaal ondertekenen inclusief de configuratie om getekende documenten na
ondertekening via IntraDocs automatisch op te slaan in het Edossier van de
medewerker.

Beantwoord de volgende vragen en ga naar de juiste pagina om de stappen
voor de configuratie te volgen.

1. Ga je voor het eerst gebruik maken van de digitale ondertekening van
IntraDocs inclusief terugschrijven? Volg de stappen vanaf vanaf het
eerste deel in deze handleiding.

2. Maak je al gebruik van de digitale handtekening van IntraDocs en wil je
nu ook het terugschrijven van getekende documenten naar het
Edossier gebruiken? Volg de stappen vanaf het tweede deel in deze
handleiding.
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2 Gebruik maken van digitale
ondertekening
Dit deel beschrijft de stappen die nodig zijn als je voor het eerst gebruik gaat
maken van de digitale ondertekening van IntraDocs. Volg onderstaande
stappen.

2.1 ServiceUser - E-mailadres en wachtwoord
Om documenten terug te kunnen schrijven in het E-dossier van Visma.net HRM
dien je een zogenaamde ServiceUser aan te maken. Per schoolbestuur is een
ServiceUser nodig.

Deze ServiceUser is een systeem user en krijgt rechten om:
1. In te loggen op jullie Visma.net HRM & Payroll omgeving.
2. Werknemernummer op te zoeken.
3. Documenten te plaatsen in het Elektronisch Dossier van de

medewerker.

Een ServiceUser heeft een e-mailadres en wachtwoord, net als een normale
gebruiker. Dit mailaccount vraag jij bij jouw ICT afdeling aan. Voor elk
schoolbestuur laat je een e-mailadres + wachtwoord aanmaken.

Bijvoorbeeld: serviceuserIntraDocs@julliedomein.nl

2.2 ServiceUser - Gebruiker vastleggen
Vervolgens maak je in Visma.net HRM de ServiceUser aan op bedrijfsniveau
met het betreffende e-mailadres. (Per schoolbestuur is een ServiceUser nodig).
Een nieuwe ServiceUser maak je aan zoals je dat normaal gesproken ook zou
doen bij een nieuwe gebruiker voor een medewerker.

1. Ga in Visma.net HRM naar Applicatiebeheer > Autorisatie > Gebruikers.
2. Klik op de knop ‘Gebruiker vastleggen’.
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3. Vervolgens vul je de velden Domein, Aanmeldingsnaam, Volledige naam
en E-mailadres en klikt op Akkoord.

4. Visma.net stuurt een e-mail om het zojuist aangemaakte account te
activeren en een wachtwoord aan te maken.
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2.3 ServiceUser activeren
De ServiceUser dient geactiveerd te zijn voor HRM. Het kan zijn dat je hiervoor
de ServiceUser in Visma.net Admin dient te activeren. Controleer daarvoor
eerst of Talent leidend geactiveerd is. Voer de volgende stappen uit op
bedrijfsniveau:

1. Ga naar Applicatiebeheer > Systeeminstellingen > Bedrijf > tabblad
Globale instellingen. De instellingen kunnen er op de volgende manier
uitzien:

Talent leidend is geactiveerd:

Talent leidend is NIET geactiveerd:

2. Is Talent leidend geactiveerd?
Dan hoef je de ServiceUser niet te activeren in Admin. De ServiceUser
wordt automatisch geactiveerd voor HRM in Visma.net. Ga naar de
volgende stap: Technische configuratie door Visma|Raet.

3. Is Talent leidend NIET geactiveerd?
Dan dien je de ServiceUser voor HRM te activeren in Visma.net Admin.
Ga naar de volgende stap: Service User activeren in Admin.
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2.4 ServiceUser activeren in Admin
In de vorige stap heb je bepaald dat Talent leidend niet is geactiveerd. Voer de
volgende stappen uit.

1. Ga naar Visma.net Admin.
2. Ga naar het tabblad Gebruikers en Rollen en klik op ‘Gebruiker

toevoegen’.

3. Vul de velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam.
4. Voeg vervolgens het juiste bedrijf toe via de het uitklapmenu ‘Toegang

geven tot’.

5. Voeg in de kolom HRM de ‘TSS User’ rechten toe.
6. Klik op Opslaan en sluiten.
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2.5 Technische configuratie door Visma|Raet

Je bent aangekomen bij de volgende stap in de configuratie: technische
configuratie van de ServiceUser door Visma|Raet.

Ga naar 4ME en kies ‘aanvraag consultancy’. Vermeld in je aanvraag dat het
gaat om configuratie van digitaal ondertekenen inclusief terugschrijven. Voeg de
volgende gegevens toe:

● KVK nummer
● ServiceUser e-mailadres
● URL van jullie omgeving: https://talentXX.visma.net

De URL vind je zo:

Stuur ons per e-mail het wachtwoord van het mailaccount van de ServiceUser.
Dit kun je doen naar visma.nl.projectenbureau@visma.com onder vermelding
van jouw 4ME aanvraagnummer.
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2.6 Functionele configuratie

Je kunt verder gaan met de stappen voor de functionele configuratie van de
ServiceUser. Je hoeft niet te wachten op de technische configuratie door
Visma|Raet zoals genoemd in paragraaf 2.5. Voer de volgende stappen uit.

2.6.1 Functiegroep en Autorisatie

Maak op bedrijfsniveau een Functiegroep aan met bijvoorbeeld de naam
‘ServiceUsers’. Voeg de ServiceUser toe op het tabblad Gebruikers.

Stel voor de zojuist aangemaakte functiegroep de volgende autorisaties in.
Daarna kun je deze ingerichte functiegroep via de knop ‘kopieer groep’
kopiëren naar de andere doelbedrijven.
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2.6.2 Virtuele map Edossier
Maak op masterniveau een virtuele map aan via Edossier > Onderhoud >
Virtuele mappen waarin de getekende documenten teruggeschreven worden.
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2.6.3 Workflow Plus
De workflow plus procedure richt je in op masterniveau per schoolbestuur en
bestaat uit minimaal twee taken:

1. Document genereren
2. E-mail verzenden

Deze twee taken voeg je toe aan de betreffende workflow plus procedure.

Als voorbeeld hieronder is een losse procedure met taken gebouwd. Per
procedure maak je minimaal deze twee taken waaraan je de juiste documenten
en virtuele map koppelt.
Let op: Indien er meer documenten ondertekend moeten worden, maak je
hiervoor een extra Document genereren taak en een extra E-mail verzenden
taak.

Via de functionaliteit ‘Definitie kopiëren’ kun je de workflow plus procedure
kopiëren en op masterniveau apart inrichten voor ieder schoolbestuur.
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Via het tabblad ‘Filter verwijzingen’ in de workflow plus procedure geef je aan
naar welk bedrijf de workflow verwezen wordt.

2.6.3.1 Taak Document genereren
Hieronder een voorbeeld van een ingerichte taak Document genereren.

2.6.3.2 Taak E-mail verzenden
Hieronder een voorbeeld van een ingerichte taak E-mail verzenden.

Tabblad Algemeen
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Zorg ervoor dat je de taak die het document genereert koppelt bij het veld
‘Bijlage’. Zo zorg je ervoor dat de bijlage meegestuurd wordt naar IntraDocs
voor digitale ondertekening..

Ontvanger moet altijd zijn: ondertekenen.vismanet@intraoffice.nl

Tabblad E-mail tekst (bij 1 ondertekenaar)
Bij 1 ondertekenaar ziet de body van de e-mailtekst er als volgt uit. De
ondertekenaar is de werknemer. De body van de e-mail tekst komt heel nauw.
Kopieer daarom onderstaande en plak deze in de e-mail body. Na de dubbele
punt komt altijd een spatie.

Werknemernummer: {WERKNEMERNUMMER}
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ORGid: {BEDRIJFSNUMMER}

Documentnaam:

Foldernaam:

FolderID:

Bedrijfsnaam: {NAAM_WERKGEVER}

Bedrijfsnummer: {KVKGegeven}

Telefoonnummer ter verificatie: {TEL_NR_PRIVE_MOBIEL}

Mailadres: {WERKNEMER_EMAIL_ADRES_PRIVE}

Instuurder emailadres:

Aanhef: Beste {ROEPNAAM}

Afsluiting 1:

Afsluiting 2:

Afsluiting 3:

Geldigheidsduur:

Tabblad E-mail tekst bij 2 ondertekenaars
Bij 2 ondertekenaars ziet de body van de e-mailtekst er als volgt uit.
Ondertekenaar 1 is de werkgever (manager) en ondertekenaar 2 is de
werknemer. De body van de e-mail tekst komt heel nauw. Kopieer daarom
onderstaande en plak in de e-mail body. Na de dubbele punt komt altijd een
spatie.

Werknemernummer: {WERKNEMERNUMMER}

ORGid: {BEDRIJFSNUMMER}

Documentnaam:

Foldernaam:

FolderID:
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Bedrijfsnaam: {NAAM_WERKGEVER}

Bedrijfsnummer: {KVKGegeven}

Telefoonnummer ondertekenaar 1: {MANAGER_WERK_MOBIEL}

Mailadres ondertekenaar 1: {MANAGER_EMAILADRES}

Snel ondertekenen: ja

Telefoonnummer ondertekenaar 2: {TEL_NR_PRIVE_MOBIEL}

Mailadres ondertekenaar 2: {WERKNEMER_EMAIL_ADRES_PRIVE}

Instuurder emailadres:

Aanhef ondertekenaar 1: Beste {ROEPNAAM_VAN_CHEF}

Aanhef ondertekenaar 2: Beste {ROEPNAAM}

Afsluiting 1:

Afsluiting 2:

Afsluiting 3:

Geldigheidsduur:

Uitleg in te vullen gegevens in de E-mail tekst

● Werknemernummer: Gebruik het samenvoegveld
{WERKNEMERNUMMER}.

● ORGid: Gebruik het samenvoegveld {BEDRIJFSNUMMER}. (Deze vind je

ook via en dan

)
● Documentnaam: vul hier losse tekst voor de documentnaam.

Vervolgens is dat de naam van het document dat teruggeschreven
wordt naar het Edossier. Deze naam is dan ook te zien in de IntraDocs
portal.
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Voeg je de regel ‘documentnaam’ niet toe aan de e-mail verzenden
taak, dan krijgt het document de standaard naam 'te ondertekenen
document'.

● Foldernaam: Vul hier de betreffende mapnaam in. Hier landen de
teruggeschreven ondertekende documenten.

● FolderID: Vul hier het nummer in dat achter de mapnaam staat.

● Bedrijfsnaam: Gebruik het samenvoegveld {NAAM_WERKGEVER}

Let op! Dit dient de bedrijfsnaam te zijn zoals bekend bij IntraDocs.

● Bedrijfsnummer: Gebruik het samenvoegveld {KVKGegeven}.
● Telefoonnummer ondertekenaar 1: Dit is het mobiele telefoonnummer

van ondertekenaar 1. Gebruik het samenvoegveld
{MANAGER_WERK_MOBIEL}.

Let op! Het samenvoegveld {MANAGER_WERK_TELEFOON} kijkt naar
het zakelijke telefoonnummer (indien je hier mobiele nummers invoert,
werkt dit samenvoegveld, anders niet).

● Mailadres ondertekenaar 1: Dit is het e-mailadres van ondertekenaar 1.
Gebruik het samenvoegveld {MANAGER_EMAILADRES}.

● Mailadres/Mailadres ondertekenaar 2: Dit is het e-mailadres van
degene die moet ondertekenen. Gebruik het samenvoegveld
{WERKNEMER_EMAIL_ADRES_PRIVE}.

Let op! Het samenvoegveld {WERKNEMER_EMAIL_ADRES} is het eerste
e-mailadres dat het systeem tegenkomt en is dus niet per se het privé
e-mailadres.

● Snel ondertekenen: vul hier ‘ja’ in om het ondertekenen van
documenten (door ondertekenaar 1) vijf minuten lang ‘open’ te zetten
na eenmalig inloggen met een sms.

Wordt de regel ‘Snel ondertekenen: ja’ niet toegevoegd in de e-mail
verzenden taak dan wordt de standaard procedure gevolgd.
Ondertekenaar 1 logt in met een sms per document en ondertekend
met een sms per document.

Ondertekenaar 1 dient in alle gevallen het volledige document door te
lezen via scrollen.
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● Telefoonnummer ter verificatie/Telefoonnummer ondertekenaar 2: Dit
is het mobiele telefoonnummer van de werknemer die moet
ondertekenen. Gebruik het samenvoegveld {TEL_NR_PRIVE_MOBIEL}.

Let op! Het samenvoegveld {WERKNEMER_TELEFOONNUMMER} kijkt
naar het thuis telefoonnummer (indien je hier mobiele nummers
invoert, werkt dit samenvoegveld, anders niet).

● Instuurder emailadres: Dit is het e-mailadres van degene die moet
weten dat ondertekend is. Vul deze als tekst in. Tip! Maak een
gezamenlijke mailbox/adres aan waar deze meldingen binnenkomen.

● Aanhef: Dit is de tekst waar de e-mail mee begint. Bijv. Beste
{ROEPNAAM} of Geachte {ACHTERNAAM_AANHEF} (Mevrouw/Meneer
voorvoegsel achternaam)

● Afsluiting 1: 1e regel afsluiting. Bijv. Afdeling HRM
● Afsluiting 2: 2e regel afsluiting. Bijv. Visma
● Afsluiting 3: 3e regel afsluiting. Bijv. telefoonnummer/e-mailadres
● Geldigheidsduur: Het aantal dagen waarbinnen een document

getekend moet worden. Bijv. 60.

2.6.4 Tags ondertekening in sjablonen
Voor de digitale ondertekening in combinatie met het terugschrijven van het
getekende document naar het Edossier maken we gebruik van onderteken
‘tags’. Belangrijk om te weten is: de terugschrijf functionaliteit is altijd in
combinatie met deze tags. Gebruik je de terugschrijven functionaliteit niet dan
heb je de tags ook niet.

De tag voor ondertekenaar 1 is: <<signature1>>
De tag voor ondertekenaar 2 is: <<signature2>>

In het geval van digitale ondertekening door alleen de werknemer, neem je dus
alleen <<signature1>> op in het sjabloon.

Als er meerdere ondertekenaars zijn gebruik je dezelfde tags, maar wordt het
cijfer opgehoogd, dus: <<signature2>> handtekening tweede ondertekenaar,
<<signature3>> naam derde ondertekenaar, etc.

Je kunt zelf bepalen waar je de onderteken ‘tags’ plaatst in het sjabloon. Dat kan
ook op elke pagina zijn i.p.v. alleen op de laatste pagina in het geval van een
arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld.
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TIP: Het is beter om voor de positionering van de onderteken ‘tags’ een tabel te
gebruiken i.p.v. van tabs. Zie voorbeeld hieronder (lijnen op niet zichtbaar
zetten):
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3 Je maakt al gebruik van digitale
ondertekening van IntraDocs
Dit deel beschrijft de stappen die nodig zijn als je al gebruik maakt van de
digitale ondertekening van IntraDocs en nu ook het terugschrijven van
getekende documenten naar het Edossier wilt gebruiken. Volg onderstaande
stappen.

3.1 ServiceUser - E-mailadres en wachtwoord
Om documenten terug te kunnen schrijven in het E-dossier van Visma.net HRM
dien je een zogenaamde ServiceUser aan te maken. Per schoolbestuur is een
ServiceUser nodig.

Deze ServiceUser is een systeem user en krijgt rechten om:
1. In te loggen op jullie Visma.net HRM & Payroll omgeving.
2. Werknemernummer op te zoeken.
3. Documenten te plaatsen in het Elektronisch Dossier van de

medewerker.

Een ServiceUser heeft een e-mailadres en wachtwoord, net als een normale
gebruiker. Dit mailaccount vraag jij bij jouw ICT afdeling aan. Voor elk
schoolbestuur laat je een e-mailadres + wachtwoord aanmaken.

Bijvoorbeeld: serviceuserIntraDocs@julliedomein.nl

3.2 ServiceUser - Gebruiker vastleggen
Vervolgens maak je in Visma.net HRM de ServiceUser aan op bedrijfsniveau
met het betreffende e-mailadres. (Per schoolbestuur is een ServiceUser nodig).
Een nieuwe ServiceUser maak je aan zoals je dat normaal gesproken ook zou
doen bij een nieuwe gebruiker voor een medewerker.

1. Ga in Visma.net HRM naar Applicatiebeheer > Autorisatie > Gebruikers.
2. Klik op de knop ‘Gebruiker vastleggen’.
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3. Vervolgens vul je de velden Domein, Aanmeldingsnaam, Volledige naam
en E-mailadres en klikt op Akkoord.

4. Visma.net stuurt een e-mail om het zojuist aangemaakte account te
activeren en een wachtwoord aan te maken.
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3.3 ServiceUser activeren
De ServiceUser dient geactiveerd te zijn voor HRM. Het kan zijn dat je hiervoor
de ServiceUser in Visma.net Admin dient te activeren. Controleer daarvoor
eerst of Talent leidend geactiveerd is. Voer de volgende stappen uit op
bedrijfsniveau:

1. Ga naar Applicatiebeheer > Systeeminstellingen > Bedrijf > tabblad
Globale instellingen. De instellingen kunnen er op de volgende manier
uitzien:

Talent leidend is geactiveerd:

Talent leidend is NIET geactiveerd:

2. Is Talent leidend geactiveerd?
Dan hoef je de ServiceUser niet te activeren in Admin. De ServiceUser
wordt automatisch geactiveerd voor HRM in Visma.net. Ga naar de
volgende stap: Technische configuratie door Visma|Raet.

3. Is Talent leidend NIET geactiveerd?
Dan dien je de ServiceUser voor HRM te activeren in Visma.net Admin.
Ga naar de volgende stap: Service User activeren in Admin.
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3.4 ServiceUser activeren in Admin
In de vorige stap heb je bepaald dat Talent leidend niet is geactiveerd. Voer de
volgende stappen uit.

1. Ga naar Visma.net Admin.
2. Ga naar het tabblad Gebruikers en Rollen en klik op ‘Gebruiker

toevoegen’.

3. Vul de velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam.
4. Voeg vervolgens het juiste bedrijf toe via de het uitklapmenu ‘Toegang

geven tot’.

5. Voeg in de kolom HRM de ‘TSS User’ rechten toe.
6. Klik op Opslaan en sluiten.
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3.5 Technische configuratie door Visma|Raet

Je bent aangekomen bij de volgende stap in de configuratie: technische
configuratie van de ServiceUser door Visma|Raet.

Ga naar 4ME en kies ‘aanvraag consultancy’. Vermeld in je aanvraag dat het
gaat om configuratie van alleen het terugschrijven van digitaal ondertekende
documenten. Digitaal ondertekenen is al geconfigureerd. Voeg de volgende
gegevens toe:

● KVK nummer
● ServiceUser e-mailadres
● URL van jullie omgeving: https://talentXX.visma.net

De URL vind je zo:

Stuur ons per e-mail het wachtwoord van het mailaccount van de ServiceUser.
Dit kun je doen naar visma.nl.projectenbureau@visma.com onder vermelding
van jouw 4ME aanvraagnummer.
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3.6 Functionele configuratie

Je kunt verder gaan met de stappen voor de functionele configuratie van de
ServiceUser. Je hoeft niet te wachten op de technische configuratie door
Visma|Raet zoals genoemd in paragraaf 3.5. Voer de volgende stappen uit.

3.6.1 Functiegroep en Autorisatie

Maak op bedrijfsniveau een Functiegroep aan met bijvoorbeeld de naam
‘ServiceUsers’. Voeg de ServiceUser toe op het tabblad Gebruikers.

Stel voor de zojuist aangemaakte functiegroep de volgende autorisaties in.
Daarna kun je deze ingerichte functiegroep via de knop ‘kopieer groep’
kopiëren naar de andere doelbedrijven.
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3.6.2 Virtuele map Edossier
Maak op masterniveau een virtuele map aan via Edossier > Onderhoud >
Virtuele mappen waarin de getekende documenten teruggeschreven worden.
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3.6.3 Workflow Plus - Upload taak verwijderen
Heb je een taak opgenomen in de workflow plus procedure voor het uploaden
van het getekende document? Deze taak is overbodig geworden. Verwijder
deze uit de workflow plus procedure. Voor het gebruik van de digitale
ondertekening inclusief het terugschrijven van getekende documenten naar het
Edossier heb je onderstaande twee taken nodig in de workflow plus procedure.

3.6.4 Workflow Plus - E-mail verzenden taak
aanpassen
Aan de reeds bestaande e-mail verzenden taak in de workflow plus procedure
voeg je de volgende details toe.

Let op! Alleen details toevoegen, geen details verwijderen.

● Werknemernummer: Gebruik het samenvoegveld
{WERKNEMERNUMMER}.
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● ORGid: Gebruik het samenvoegveld {BEDRIJFSNUMMER}. (Deze vind je

ook via en dan

)
● Documentnaam: vul hier losse tekst voor de documentnaam.

Vervolgens is dat de naam van het document dat teruggeschreven
wordt naar het Edossier. Deze naam is dan ook te zien in de IntraDocs
portal.

Voeg je de regel ‘documentnaam’ niet toe aan de e-mail verzenden
taak, dan krijgt het document de standaard naam 'te ondertekenen
document'.

● Foldernaam: Vul hier de betreffende mapnaam in. Hier landen de
teruggeschreven ondertekende documenten.

● FolderID: Vul hier het nummer in dat achter de mapnaam staat.

● Snel ondertekenen: vul hier ‘ja’ in om het ondertekenen van
documenten (door ondertekenaar 1) vijf minuten lang ‘open’ te zetten
na eenmalig inloggen met een sms.

Wordt de regel ‘Snel ondertekenen: ja’ niet toegevoegd in de e-mail
verzenden taak dan wordt de standaard procedure gevolgd.
Ondertekenaar 1 logt in met een sms per document en ondertekend
met een sms per document.

Ondertekenaar 1 dient in alle gevallen het volledige document door te
lezen via scrollen.

Gebruik je ondertekenaar 1 niet, dan hoef je de regel ‘Snel
ondertekenen’ niet op te nemen.

● Geldigheidsduur: Het aantal dagen waarbinnen een document
getekend moet worden. Bijv. 60.

3.6.5 Tags ondertekening in sjablonen
Voor de digitale ondertekening in combinatie met het terugschrijven van het
getekende document naar het Edossier maken we gebruik van onderteken
‘tags’. Belangrijk om te weten is: de terugschrijf functionaliteit is altijd in
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combinatie met deze tags. Gebruik je de terugschrijven functionaliteit niet dan
heb je de tags ook niet.

De tag voor ondertekenaar 1 is: <<signature1>>
De tag voor ondertekenaar 2 is: <<signature2>>

In het geval van digitale ondertekening door alleen de werknemer, neem je dus
alleen <<signature1>> op in het sjabloon. In dit geval is werknemer dus
‘ondertekenaar 1’!

Als er meerdere ondertekenaars zijn gebruik je dezelfde tags, maar wordt het
cijfer opgehoogd, dus: <<signature2>> handtekening tweede ondertekenaar,
<<signature3>> naam derde ondertekenaar, etc.

Je kunt zelf bepalen waar je de onderteken ‘tags’ plaatst in het sjabloon. Dat kan
ook op elke pagina zijn i.p.v. alleen op de laatste pagina in het geval van een
arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld.
TIP: Het is beter om voor de positionering van de onderteken ‘tags’ een tabel te
gebruiken i.p.v. van tabs. Zie voorbeeld hieronder (lijnen op niet zichtbaar
zetten):
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