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Welkom 
We proberen hier al jullie vragen over het systeem te beantwoorden. Zijn er toch nog                             
grote gaten in de informatie, laat het ons zeker weten, jullie collega KSB admins                           
zitten mogelijk met dezelfde vragen en zo kunnen we iedereen sneller en beter verder                           
helpen. Als je meer informatie zoekt over de algemene structuur van UiTPAS en het                           
Kaartsysteembeheer bekijk hier dan nog even onze documentatie "Zo werkt UiTPAS". 

De handleiding is op dezelfde wijze gestructureerd als het systeem, namelijk te 
beginnen bij de taken die het vaakst worden gebruikt. Klik rustig rond in de 
inhoudstafel om alle informatie terug te vinden.  

Enkele zaken die regelmatig terugkomen en die we dus graag bij de start even willen 
verduidelijken: 

● KSB is het Kaartsysteembeheer, oftewel de back-office van het 
UiTPASprogramma. Er zijn verschillende beheerder niveau’s: 

○ Superadmin: één iemand per regio. Deze persoon heeft toegang tot alle 
functionaliteiten en kan bovendien ook exports maken van de data in 
het KSB. 

○ Admin: verschillende personen per regio met volledige toegang tot het 
KSB. 

○ Voordeelbeheerder:  partners van een kaartsysteem die voordelen willen 
geven.  

○ Zuilbeheerders: medewerkers van een kaartsysteem die de zuilen 
beheren.  

Om een nieuwe account toe te voegen, maak je een UiTID aan en bezorg je het 
e-mailadres daarvan aan je partnermedewerker. Zij verlenen dan de juiste 
rechten om in het KSB aan de slag te gaan.  

● MIA’s zijn “Mensen in Armoede”, zij hebben recht op een kansenstatuut 
waarmee ze met de UiTPAS extra kortingen en voordelen kunnen krijgen.  

● De meest gebruikte informatie is meteen zichtbaar in het KSB. De optie om 
data te bewerken of verwijderen zit verborgen achter een dropdownmenu. Dit 
dropdownmenu kan je steeds terugvinden door op de drie puntjes te klikken 
achteraan een lijn in een tabel.  

● Als superadmin krijg je op verschillende pagina’s de optie om data te 
exporteren. We leggen deze functie hier graag afzonderlijk uit. 

● Doorheen het KSB kan je verschillende ID’s kopiëren, gemakkelijk om zelf snel 
een bepaalde situatie terug te vinden in het KSB en de UiTdatabank 
bijvoorbeeld. Maar ook als je ons contacteert met vragen, kan de ID een hulp 
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zijn. Hieronder worden de ID’s kort beschreven en aangegeven waar je ze kan 
terug vinden. 

UUID 

- de unieke gebruikerscode van een pashouder 
- terug te vinden in het dropdownmenu van de pashouder op pagina Pashouders 

CDBID 

- de unieke code van een evenement 
- terug te vinden bij het evenement in de UiTdatabank 

ActieID 

- de unieke code van iedere check-in 
- terug te vinden in het dropdownmenu van de check-in op pagina Check-ins 

Consumerkey 

- unieke code van een organisator of locatie  
- terug te vinden in het dropdownmenu van de balie op de pagina Balies 

 

Wil je graag iets uittesten in een veilige omgeving? Contacteer je partnermedewerker. 
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Inloggen 
Log in met je UiTID op https://www.uitid.be/uitid/rest/cardsystem/login.  

Wil je graag iets uittesten in een veilige omgeving? Contacteer je partnermedewerker. 

Pashouders 

Pashouders 

De pashouders zijn alle gebruikers van de UiTPAS. Op deze pagina kan je alle 
gegevens van de pashouders in je systeem beheren.  
 

- In bulk registreren 

Hier kan je in één actie meerdere pashouders tegelijkertijd toevoegen aan je 
kaartsysteem. Om hiermee te starten, klik rechts bovenaan op “In bulk registreren”. 

Om een groep pashouders tegelijk aan te maken zoek je het .csv-bestand op je 
computer via “Bestand kiezen”.  

Dat .csv-bestand moet in een vast formaat gemaakt worden: 

● de eerste regel bevat de namen van de kolommen en wordt genegeerd 
● alle volgende regels bevatten de gegevens van de te registreren pashouders 
● alle kolommen zijn verplicht, behalve de einddatum van het kansenstatuut dat 

enkel ingevuld moet worden voor pashouders waarvan het kansenstatuut gelijk 
is aan 1 

● de volgorde van de kolommen ligt vast en is als volgt (de 5 laatste kolommen 
zijn optioneel, maar indien één van die kolommen opgegeven wordt, moeten ze 
alle vijf opgegeven worden): 

1. achternaam (verplicht) 
2. voornaam (verplicht) 
3. geboortedatum (dd/mm/jjjj) (verplicht) 
4. INSZ- of Rijksregisternummer (let op met nummers die met een “0” beginnen) 

(verplicht) 
5. straatnaam + huisnr (verplicht) 
6. postcode (verplicht) 
7. gemeente (verplicht) 
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8. UiTPAS nummer (let op met UiTPAS nummers die met een “0” beginnen) 
(verplicht) 

9. kansenstatuut (0 of 1) (verplicht) 
10. einddatum kansenstatuut (verplicht indien kansenstatuut gelijk is aan “1”; 

dd/mm/jjjj) 
11. geslacht (m / v) - optioneel 
12. e-mailadres - optioneel 
13. nationaliteit - optioneel 
14. telefoon - optioneel 
15. gsm - optioneel (gebruik 'onbekend' indien het GSM nummer niet gekend is) 

 Voorbeeld: 

naam;voornaam;geboortedatum;insz;straatnaam;postcode;gemeente;uitpas;kansenst

atuut;einddatum kansenstatuut 

maes;pierre;01/01/1980;800101-01577;groenstraat;3665;As;0366500275204;0; 

maes;jeanne;02/01/1980;800102-01578;kerkstraat;3665;As;0366500275315;1;31/12/

2016 

Kies in de dropdown “File encoding” voor “UTF-8” wanneer je een .csv-bestand 
oplaadt. Als je het .csv-bestand nog aanpast in Excel dan kan de encodering van je 
.csv veranderd zijn. Kies in dat geval voor ISO-8859-15. 

Vul ook de rest van de verplichte velden van de pagina in en bevestig onderaan met 
de knop “pashouders registreren”.  

Pas op bij het aanmaken of wijzigen van het .csv-bestand. Excel beschouwt de 
UiTPAS nummers als getallen en gaat ze vervormen. Pas in excel de 
celeigenschappen aan naar ‘Aangepast’ en zorg dat ze steeds bestaat uit 13 cijfers. 
Dit doe je door in de pop-up bij “Type” 0000000000000 te schrijven. Controleer 
steeds of je kaart- en/of chipnummers niet vervormd zijn. 
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- Nieuwe kaart toekennen 

Zoek via de filters de gebruiker aan wie je een nieuwe kaart wil toekennen en klik 
achteraan op de drie puntjes om een keuze te maken uit het dropdownmenu. 

Je kan een individuele gebruiker ook een nieuwe kaart toekennen, meestal wordt dit 
echter door baliemedewerkers gedaan via de balie-applicatie.  

Zoek via de filteropties de gebruiker waaraan je een nieuwe kaart wil toekennen, klik 
achteraan op de drie puntjes om een keuze te maken uit het dropdownmenu.  

Vul de verplichte velden in het formulier in. Op basis van de gekozen reden zal de 
prijs van de nieuwe kaart berekend worden.  

 

- Bewerken / blokkeren 

Zoek via de filters de gebruiker die je wil bewerken of blokkeren en klik achteraan op 
de drie puntjes om een keuze te maken uit het dropdownmenu.  

Je kan een beperkt aantal gegevens aanpassen, bevestig dan onderaan het formulier 
om de gegevens op te slaan. Bovenaan de pagina vind je ook de tabbladen met 
informatie over de toegekende coupons en de kaart historiek van de pashouder. 

Om het lidmaatschap van het kaartsysteem van de gebruiker te blokkeren, moet je dit                           
bevestigen in de pop-up. Je kan dit ook deblokkeren. 

Pas op: het blokkeren van het lidmaatschap van het kaartsysteem blokkeert niet de                         
kaart van de gebruiker. Deze kan enkel geblokkeerd worden via de balie-applicatie.                       
Deze blokkering van de kaart is wél definitief. Om de gebruiker daarna opnieuw te                           
activeren, moet je een nieuwe kaart toekennen via de KSB-admin. 
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Groepspassen 

Een groepspas laat toe om in groep te participeren aan korting. Een groepspas laat 
niét toe om punten te sparen of om te ruilen. Op deze pagina kan je een overzicht 
terugvinden van al de groepspassen in je systeem en deze beheren.  
 

- Toevoegen  

Om een nieuwe groepspas aan te maken, klik je rechts bovenaan op “Groepspas 
toevoegen” en vul je het formulier in. 

Vul een UiTPAS nummer met status “Lokale stock” in. 

De regels “Tickets per jaar” en “Einddatum kansenstatuut” laat je leeg indien het een 
groepspas voor niet-MIA’s betreft. 

Aan een groepspas voor niet-MIA’s moet steeds een groepscoupon gekoppeld 
worden. Lees hier  verder hoe dit kan worden aangemaakt. 

 

- Bewerken / blokkeren 

Zoek via de filters de groepspas die je wil bewerken of blokkeren en klik achteraan op 
de drie puntjes om een keuze te maken uit het dropdownmenu.  

Als je de gegevens aanpast, bevestig dan onderaan het formulier om de                       
aanpassingen op te slaan. Bovenaan de pagina vind je ook een tabblad met                         
informatie over de toegekende groepscoupons. 

Om de groepspas definitief te blokkeren, moet je dit bevestigen in de pop up. 
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Evenementen 

Check-ins 

Een check-in op een evenement is de actie waarbij je pashouders met hun UiTPAS 
een punt sparen op een evenement. Op deze pagina vind je een chronologisch 
overzicht van alle check-ins op je evenementen.  

Is er een probleem met één van de check-ins, dan kan je op deze pagina de details 
bekijken. Achteraan in het dropdownmenu kan je ook kiezen om een check-in te 
verwijderen indien nodig. Moest je een vraag hebben voor publiq bij een specifieke 
check-in is het handig als je de ActieID of CDBID kopieert zodat we je zo snel mogelijk 
kunnen helpen. 

Evenementen 

Een UiTPAS evenement is een vrijetijdsactiviteit waar gebruikers met een UiTPAS 
terecht kunnen. Een evenement wordt aangemaakt in de UiTdatabank.  Hier in het 
KSB kan je specifieke UiTPAS velden toevoegen aan het evenement en beheren. 

 

- UiTPAS evenement aanmaken 

Evenementen worden aangemaakt in de UiTdatabank met je UiTID, enkel specifieke 
aanpassingen zoals hierboven vermeld kunnen in het KSB worden gemaakt.  

Een korte handleiding over het gebruik van de UiTdatabank vind je hier. 

Heb je een specifieke vraag in verband met de UiTdatabank? Neem hier een 
kijkje, je vindt er ongetwijfeld antwoord op al jouw vragen!  

Aarzel ook niet om deze te delen met verenigingen of bewoners die vragen 
hebben in verband met de UiTdatabank! 

Belangrijk bij het aanmaken van een UiTPAS evenement in UiTdatabank: 

Bij stap 5 selecteer je de naam 
van je organisatie uit de lijst met 
suggesties. UiTPAS organisatoren 
worden aangegeven met een grijs 
label ‘UiTPAS’. Mocht je dit label 
niet zien staan, stuur dan een 
bericht naar info@uitpas.be.  
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Eens je de organisatie geselecteerd hebt, verschijnt de volgende melding. 

Je dient naast “prijs” aan te geven of het over een gratis activiteit gaat, of hoeveel de 
activiteit kost. Hier kan je ook specifieke prijzen per doelgroep ingeven. 

 

Zonder prijsinformatie stroomt de activiteit niet door tot de UiTPAS balie. 

Eens je een prijs hebt ingevuld, verschijnt het kaartsysteem waartoe de organisator 
behoort. In het geval van niet-automatische verdeelsleutels, kan je dan de gewenste 
verdeelsleutel selecteren.  
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- UiTPAS velden toevoegen / beheren 

Zoek op de pagina “Evenementen” naar het evenement dat je wil beheren op basis 
van de titel of het CDBID. De CDBID code kan je vinden in de UiTdatabank bij het 
evenement in kwestie. Klik bij de 
evenementdetails bovenaan op het 
tabblad “Publicatie” en daar vind je 
de unieke CDBID code van het 
evenement. 
 

 

Klik, als je je evenement in het KSB gevonden hebt, achteraan de lijn van het 
evenement op de drie puntjes en in het dropdownmenu op “Detail bekijken”.  

Je kan nu beperkte aanpassingen maken, zoals het aantal punten dat wordt gespaard 
bij een check-in, restricties op het aantal check-ins en  kortingen en de “grace 
period”(de periode dat een UiTPAS met kansentarief mag verlopen zijn om toch nog 
recht te krijgen op de korting).  

Standaardinstellingen voor UiTPASevenementen 

Als een event wordt aangemaakt krijgt het automatisch enkele instellingen mee voor 
punten sparen en toekennen van kansentarief die je dus hier kan aanpassen. Die 
standaard instelling hangt af van welk soort evenement het is: 

- Evenementen die doorgaan op 1 dag: 1x/dag sparen en 1x/absoluut 
kansentarief 

- Evenementen die lopen gedurende een periode: 1x/week sparen en 
1x/absoluut kansentarief 

- Evenementen die permanent lopen: 1x/week sparen en 1x/week kansentarief 
- Evenementen die doorgaan op meerdere dagen: 1x/dag sparen en 

1x/absoluut kansentarief 

 

De “grace period” bepaalt voor de kansenpashouder wiens kansenstatuut vervallen 
is, de tijd gedurende dewelke hij de kansenpas nog kan gebruiken.  

Bevestig je wijzigingen onderaan met de knop “Wijzigingen bewaren”. 

- QR-spaarcode aanmaken 
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Organisatoren die geen zuil of andere hardware voor punten sparen ter beschikking 
hebben, kunnen voor hun evenementen een QR-code gebruiken opdat pashouders 
eenvoudig een punt kunnen sparen via de app of via uitpas.be op je smartphone.  

Zoek op de pagina “Evenementen” naar het evenement dat je wil beheren op basis 
van de titel of het CDBID. De CDBID code kan je vinden in de UiTdatabank bij het 
evenement in kwestie.  

 

Klik, als je je evenement gevonden hebt, achteraan de lijn van het evenement op de 
drie puntjes en in het dropdownmenu op “Detail bekijken”.  

Je kan nu rechtsboven de QR-code voor dat evenement downloaden. Een QR-code 
blijft 60 dagen geldig, daarna moet je ze vervangen. 

Kortingen 
Pashouders kunnen korting krijgen op evenementen om twee verschillende redenen: 

● Er is een verdeelsleutel geldig op het event waar de pashouder aanspraak op 
maakt, het kansentarief. 

● De pashouder beschikt over een coupon en deze is geldig op het evenement. 
 

Toegekende kansentarieven 

- Annuleren 

Wil je een toegekend kansentarief annuleren, open dan achteraan de lijn het 
dropdownmenu via de drie puntjes en bevestig in de pop up. De pashouder of 
groepspas heeft dan niet langer recht op dit kansentarief.  
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Coupons 

Op deze pagina kun je alle gegevens van de coupons in je systeem beheren. Een 
coupon is een korting die uitgedeeld kan worden aan specifieke pashouders als extra 
korting. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen coupons en groepscoupons: een 
individuele coupon wordt toegekend aan een individuele pashouder een 
groepscoupon aan een groepspas. Je kan dit bijvoorbeeld gebruiken om een 
pashouder of groepspashouder gratis zwembeurten toe te kennen. 
 

- Toevoegen 

Om een nieuwe coupon aan te maken, klik rechts bovenaan op “Coupon toevoegen” 
en vul het formulier in. 
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Geef je coupon een naam en beschrijving naar keuze.  

De “ Gebruikslimiet voor pashouders” staat voor het aantal momenten dat de 
gebruikers het voordeel van deze coupon kunnen verzilveren. In de dropdown kan je 
kiezen voor een eindig aantal keer zonder tijdsbestek of een maximum aantal per 
bepaalde periode. 

De “ Gebruikslimiet op event” staat voor het aantal momenten dat de 
gebruikers het voordeel van deze coupon kunnen verzilveren op één specifiek 
evenement. Ook hier geldt weer dat je in de dropdown kan je kiezen voor een eindig 
aantal keer zonder tijdsbestek of een maximum aantal per bepaalde periode. 

Kies ook een geldigheidsperiode van je coupon op deze pagina. 

UiTPAS werkt volgens een derdebetalerssysteem, dit betekent dat de 
pashouder slechts een deel van de prijs moet betalen. Het restbedrag wordt 
gefactureerd aan de organisatie/overheden/... In de verdeelsleutel kan je voor elke 
mogelijke betaler bepalen welk deel van de prijs hij zal moeten betalen. Voor meer 
info over het opstellen van een verdeelsleutel, lees hier  verder. We lichten er 
uitgebreid toe hoe deze correct ingesteld kunnen worden. 

De verzilveringscondities zijn de voorwaarden die bepalen op welke 
evenementen de coupon van toepassing zal zijn. Je kan hiervoor verschillende 
condities instellen die allemaal moeten voldaan worden om de coupon toe te kennen 
aan de pashouder. Klik hiervoor onderaan op “Nieuwe verzilveringsconditie 
toevoegen”. 

 

De verschillende voorwaarden die je kan instellen zijn de volgende: 

● Prijs van het event 

De prijs is groter dan, kleiner dan of gelijk aan een bedrag dat je in het vak 
specificeert. 

● CDBID(s) van evenementen 

De unieke codes van de evenement(en), te vinden in de UiTdatabank 
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● Consumerkey’s van organisatoren  

De unieke codes van de organisatoren, te vinden in “Balies” 

● Consumerkey’s van locaties  

De unieke codes van de locaties, te vinden in “Balies ” 

● Labels van de evenementen in te voeren in de UiTdatabank 

Mocht je toch twijfelen aan de informatie kan je later nog terugkomen om je coupon 
te bewerken. Echter, van zodra je de coupon hebt toegekend aan een groep is hij niet 
meer bewerkbaar en kan je de coupon enkel stopzetten of verwijderen.  

 

- Bewerken 

Een coupon die je aanmaakte en dus de status “Nieuw” heeft, kan worden toegekend 
aan pashouders zodat de coupon ook effectief kan worden omgeruild.  

Een coupon die je reeds toekende aan pashouders krijgt de status “Actief” en kan je 
niet meer bewerken of toekennen, je moet de coupon dan opnieuw aanmaken. 

 

Klik achteraan de lijn op de drie puntjes die leiden naar het dropdownmenu en kies 
voor “Bewerken”. Je wordt dan teruggebracht naar de pagina waar je de coupon 
aanmaakte. Je kan hier alle gegevens van de coupon en het segment nog wijzigen 
zoals hierboven wordt uitgelegd.  

Bevestig onderaan de pagina met “Aanpassen” om je wijzigingen door te voeren. 

 

- Toekennen 

Zodra een coupon is aangemaakt en dus de status “Nieuw” heeft, kan deze worden 
toegekend aan pashouders zodat de coupon ook effectief kan worden omgeruild.  
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Een coupon die is toegekend, krijgt de status “Actief” en kan je niet opnieuw 
toekennen, je moet de coupon dan opnieuw aanmaken. 

 

Wil je de nieuwe coupon toekennen, klik dan achteraan de lijn op de drie puntjes die 
leiden naar het dropdownmenu en kies voor “Toekennen”. 

Je kan coupons toevoegen aan bepaalde groepen, aan alle pashouders in het 
kaartsysteem, aan alle MIA’s in het kaartsysteem of aan een segment van je 
kaartsysteem. 

Hieronder leggen we verder uit hoe dit in zijn werk gaat voor de verschillende opties. 

 

Aan alle kaarthouders / alle MIA’s 

Als de coupon is aangemaakt, ga je opnieuw naar de Coupons hoofdpagina. 
Achteraan de lijn van de nieuwe coupon ga je naar het dropdownmenu via de 
drie puntjes en kiest voor “Toekennen”. 

Je kiest dan bij “Toekennen aan” de groep waaraan je deze coupon wil 
toekennen. Indien je aan de coupon géén segment hebt toegevoegd, zal je die 
optie ook niet te zien krijgen in de dropdown zoals in de bijgevoegde 
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afbeelding. Wil je deze coupon toekennen aan een segment lees dan hieronder 
verder. 

Vergeet niet om het vinkje “Toekennen bij registratie pashouder” aan te 
vinken, indien je ook wenst dat pashouders die zich in de toekomst aansluiten 
en binnen de toegekende pashouders groep vallen ook recht zullen krijgen op 
deze coupon. Indien je dit niet doet, zal je voor hen een nieuwe coupon 
moeten aanmaken. 

Klik onderaan op de knop “Toekennen” als je klaar bent om deze coupon toe 
te kennen. 

 

Toekennen aan specifieke segmenten 

Om de optie “Toekennen aan een specifiek segment” te kunnen uitvoeren, 
moet je eerst een segment hebben aangemaakt. Hiervoor ga je even terug 
naar de coupon die je aanmaakte, door achteraan in het dropdownmenu onder 
de drie puntjes te klikken op “Bewerken”. 

Kies in deze coupon bovenaan voor het tabblad “Segment”. Hier kan je één of 
meerdere gewenste segmenten aan een coupon toevoegen. 

 

In dit tabblad kan je zelf je segment samenstellen volgens volgende condities: 

● leeftijd: de leeftijdsgroep op een zelf gekozen datum aan welke deze 
coupon mag toegekend worden 

 
 
18 



 
 

● gemeente: de gemeente van de pashouders waaraan deze coupon mag 
toegekend worden 

● lidmaatschap: het lidmaatschap van de pashouders waaraan deze 
coupon mag toegekend worden. 

Je kan kiezen om één of meerdere van deze condities te gebruiken. Indien je 
een extra conditie wil toevoegen aan je segment klik je onderaan op 
“Toekenningsconditie toevoegen”. 

Je kan ook kiezen om twee segmenten toe te voegen aan één kolom door 
bovenaan te klikken op de knop “Segment toevoegen”. Dit kan je bijvoorbeeld 
gebruiken als pashouders uit verschillende gemeenten recht hebben op 
dezelfde coupon. 

Klik onderaan op de knop “Opslaan”. 

Proficiat, je hebt nu je segment succesvol aangemaakt! 

Ga opnieuw naar je Coupons hoofdpagina. Achteraan de lijn van de nieuwe 
coupon klik je op de drie puntjes voor het dropdownmenu en daar kies je voor 
“Toekennen”. Op de volgende pagina kies je “Toekennen aan” voor “Segment” 

Je zal hier ook de samenvatting van je specificaties voor je segment kunnen 
bekijken.  

Vergeet niet om het vinkje “Toekennen bij registratie pashouder” aan te 
vinken, indien je ook wenst dat pashouders die zich in de toekomst aansluiten 
en binnen de toegekende pashouders groep vallen ook recht zullen krijgen op 
deze coupon. Indien je dit niet doet, zal je voor hen een nieuwe coupon 
moeten aanmaken.  
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Klik onderaan op de knop “Toekennen” als je klaar bent om deze coupon toe 
te kennen. 

 

- Stopzetten / verwijderen 

Wil je de status van een coupon aanpassen, open dan achteraan de lijn op de 
Coupons hoofdpagina het dropdownmenu via de drie puntjes en bevestig je keuze in 
de pop up. 

 

Bij het stopzetten kan de coupon niet meer opnieuw worden toegekend, de 
bestaande toegekende coupon kan wel nog worden omgeruild door de bezitters. 

Indien je de coupon verwijdert, wordt hij onomkeerbaar ongeldig. 

 

Groepscoupons 

Op deze pagina kun je alle gegevens van de groepscoupons in je systeem beheren. 
Een coupon is een korting die uitgedeeld kan worden aan specifieke pashouders als 
extra korting. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen coupons en groepscoupons: 
een individuele coupon wordt toegekend aan een individuele pashouder een 
groepscoupon aan een groepspas. Je kan dit bijvoorbeeld gebruiken om een 
pashouder of groepspashouder gratis zwembeurten toe te kennen. 

De groepscoupon wordt op dezelfde manier aangemaakt als de individuele coupon, je 
doet dit op de pagina “Groepscoupons”. 
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- Toekennen 

Een belangrijk verschil tussen de groepscoupon en de individuele coupons: een 
groepscoupon kan meerdere malen toegekend worden.  

 

Klik achteraan de lijn van de toe te kennen groepscoupon op de drie puntjes die 
leiden naar het dropdownmenu en kies voor “Toekennen”. Kies bij “Toekennen aan” 
de groepspas(sen) aan welke je de coupon wil toekennen en bevestig met de knop 
“Toekennen”.  

Aan een groepspas voor niet-MIA’s moet steeds een groepscoupon gekoppeld 
worden. 

Je kent best geen groepscoupon toe aan een groepspas met kansentarief. Aan een 
groepspas worden bij aanmaak een bepaald aantal kortingen gekoppeld. Indien je 
een groepscoupon toekent aan een groepspas, wordt er bij gebruik van de 
groepscoupon zowel een beurt afgetrokken van de aantal op te nemen kortingen als 
van de aantal op te nemen coupons. 

 

- Verwijderen 

Toegang groepspashouder 

Om een groepscoupon te verwijderen voor één (of enkele) groepspashouders ga je 
opnieuw naar de pagina Groepscoupons toekennen zoals hierboven uitgelegd.  

Achteraan de lijn(en) van de groepspashouder waarvan je de groepscoupon wil 
verwijderen, klik je op het vuilbakje. De groepscoupon is dan niet meer geldig voor 
deze groepspashouders. 
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Stopzetten / verwijderen groepscoupon 

Wil je de groepscoupon stopzetten of verwijderen, klik dan achteraan de lijn op de 
drie puntjes die leiden naar het dropdownmenu en kies voor “Stopzetten” of 
“Verwijderen” en bevestig je keuze in de pop-up. 

Een coupon die je stopzet, kan niet meer aan nieuwe pashouders worden toegekend. 
Aan de reeds toegekende coupons kan je geen aanpassingen meer doen. 

Een coupon die je verwijdert, kan niet meer aan nieuwe pashouders worden 
toegekend. Eerder toegekende coupons worden ongeldig. 

 

 

Verdeelsleutels 

UiTPAS werkt volgens een derdebetalerssysteem, dit betekent dat de pashouder 
slechts een deel van de prijs moet betalen. Het restbedrag wordt gefactureerd aan de 
organisatie/overheden/... In de verdeelsleutel kan je voor elke mogelijke betaler 
bepalen welk deel van de prijs hij zal moeten betalen. Op deze pagina kan je de 
verdeelsleutels van je balie beheren. Er bestaan twee soorten verdeelsleutels: 
 

● Niet-automatische verdeelsleutels worden bij invoer van het event in de 
UiTdatabank aan het evenement gehangen door de invoerder. De invoerder van 
het evenement zal een keuzemenu krijgen in de UiTdatabank, waar hij kan 
kiezen uit de mogelijke verdeelsleutels voor zijn evenement. 

● Automatische sleutels kunnen door hun eigenschappen automatisch op een 
evenement worden gemapt. De invoerder in de UiTdatabank dient in het laatste 
geval niet tussen te komen, je stelt de parameters voor deze sleutels hier in. 

 

- Toevoegen 
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Niet-automatische verdeelsleutels 

Om een nieuwe niet-automatische verdeelsleutel aan te maken, klik rechts bovenaan 
op “Verdeelsleutel toevoegen” en vul het volledige formulier in, behalve de paragraaf 
“Automatische verdeelsleutel”. 

 

 

 

Kies een logische 
naam zoals het 
bedrag/percentage dat de MIA betaalt voor een ticket binnen een prijs range, vb. 
“MIA bijdrage € 2 - voor tickets < € 10”. Niet-automatische verdeelsleutels kan je per 
activiteit toewijzen bij de invoer van je activiteit  in  UiTdatabank. 

 

Bij het openen van dit venster zal de verdeelsleutel automatisch aangeduid zijn als 
een actieve en niet-globale verdeelsleutel.  

Wat wil die “ globale verdeelsleutel” juist zeggen?  

Je verdeelsleutel wordt automatisch toegepast op al jullie balies. We raden aan dit 
vinkje uit te laten staan. Een globale verdeelsleutel zal per definitie ALTIJD toegepast 
worden op AL de balies. Indien jein de toekomst toch een uitzondering zouwillen 
maken voor één organisatie zal je een nieuwe verdeelsleutel moeten maken om aan 
alle organisaties toe te kennen met uitzondering van dat ene speciale geval. 

Indien je kiest voor een niet-globale verdeelsleutel, moet je instellen welke balie(s) 
aanspraak maken op de verdeelsleutel. Hoe je dit praktisch aanpakt leggen we je 
verder uit in het hoofdstuk van de Balies. 

Vul de regels van de verdeelsleutel in voor de verdeling van de kosten. Zoals 
aangegeven kan je steeds kiezen voor “een percentage van de kost” of “een vaste 
kost”. Vul in de laatste kolom het bedrag of percentage getal in. 
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Kies ook voor het restbedrag, het bedrag dat misschien toch nog overblijft nadat de 
verdeelsleutel is toegepast, wie dit bedrag nog zal betalen. 

 

Indien je voor pashouders uit andere regio’s dezelfde verdeelsleutel wil toepassen 
laat je dit onderaan het formulier aangevinkt. Als je dit uitvinkt, verschijnt er opnieuw 
het formulier waar je een andere verdeelsleutel kan specifiëren. 

 

Automatische verdeelsleutels 

Om een nieuwe automatische verdeelsleutel aan te maken, klik rechts bovenaan op 
“Verdeelsleutel toevoegen” en vul het volledige formulier in. 

 

Kies een logische naam zoals het bedrag/percentage dat de MIA betaalt voor 
een ticket binnen een prijs range, vb. “MIA bijdrage € 2 - voor tickets < € 10”. 
Niet-automatische verdeelsleutels kan je per activiteit toewijzen bij de invoer van je 
activiteit  in  UiTdatabank. 
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Bij het openen van dit venster zal de verdeelsleutel automatisch aangeduid zijn 
als een actieve en niet-globale verdeelsleutel.  

Wat wil die “ globale verdeelsleutel” juist zeggen?  

Je verdeelsleutel wordt automatisch toegepast op al jullie balies. We raden aan dit 
vinkje uit te laten staan. Een globale verdeelsleutel zal per definitie ALTIJD toegepast 
worden op AL de balies. Indien jullie in de toekomst toch een uitzondering zouden 
willen maken voor één organisatie zal je een nieuwe verdeelsleutel moeten maken 
om aan alle organisaties toe te kennen met uitzondering van dat ene speciale geval. 

Indien je kiest voor een niet-globale verdeelsleutel, moet je instellen welke balie(s) 
aanspraak maken op de verdeelsleutel. Hoe je dit praktisch aanpakt leggen we je 
verder uit in het hoofdstuk van de Balies. 

 

 

 

 

Je voegt hierna de condities toevoegen aan deze verdeelsleutel.  

 

Klik hiervoor op de knop “Conditie toevoegen” rechts in het invulformulier. Je kan ook 
kiezen om verschillende condities toe te voegen aan één verdeelsleutel. 
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Vul de regels van de verdeelsleutel in voor de verdeling van de kosten. Zoals 
aangegeven kan je steeds kiezen voor “een percentage van de kost” of “een vaste 
kost”. Vul in de laatste kolom het bedrag of percentage getal in. 

 

Kies ook voor het restbedrag, het bedrag dat misschien toch nog overblijft nadat de 
verdeelsleutel is toegepast, wie dit bedrag nog zal betalen. 

 

Indien je voor pashouders uit andere regio’s dezelfde verdeelsleutel wil toepassen 
laat je dit onderaan het formulier aangevinkt. Als je dit uitvinkt, verschijnt er opnieuw 
het formulier waar je een andere verdeelsleutel kan specifiëren. 

 

- Bewerken 
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Klik achteraan de lijn van de verdeelsleutel die je wil aanpassen op de drie puntjes 
van het dropdownmenu en kies voor “Bewerken”. Als je wijzigingen hebt aangebracht 
sla je deze op door onderaan de pagina op de blauwe knop “Aanpassen” te klikken. 

Van een automatische verdeelsleutel kan je géén niet-automatische verdeelsleutel 
maken en vice versa. In dat geval deactiveer je de betreffende sleutel en maak je er 
een nieuwe aan. 

Je kan de verdeelsleutel op deze pagina (de)activeren bij “Status” of zoals hieronder 
uitgelegd.  

 

- (De)activeren 

Indien je verdeelsleutels (niet meer) ter beschikking wil stellen in de balie-applicatie 
en de UiTdatabank kan je ze hier (de)activeren. Open hiervoor achteraan de lijn het 
dropdownmenu via de drie puntjes en bevestig in de pop up.  

Financieel rapport 

Ter controle van de geregistreerde kortingen kan je twee soorten financiële rapporten 
trekken.  

 

 

Het rapport “Voor organisatoren” bevat dezelfde gegevens als de onkostennota die 
baliemedewerkers via de balie-app kunnen downloaden en bevat de bedragen die de 
organisatie kan terugvragen aan de lokale overheid.  

Het rapport “Voor overheden” bevat de bedragen die de lokale overheid moet 
terugbetalen aan de organisatoren.  

Het type betaler is altijd “lokale overheid”. Met de overige parameters kan je het 
rapport verder verfijnen.  
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Voordelen 

Opgenomen voordelen 

Op de pagina Opgenomen voordelen krijg je een overzicht van alle voordelen die je 
pashouders hebben opgenomen en kan je deze beheren. We maken een onderscheid 
tussen welkomstvoordelen en omruilvoordelen die je elks onder hun eigen tabblad 
kan terug vinden.  

● Een welkomstvoordeel is een voordeel dat je éénmalig aanbiedt als nieuwe 
pashouders zich registreren in je systeem. Het effectief opnemen van dit 
voordeel kan op een later moment gebeuren. 

● Een omruilvoordeel is een voordeel dat door pashouders kan worden 
omgeruild in ruil voor hun gespaarde punten. 

 

- Verwijderen 

Je kan kiezen om een opgenomen voordeel uit het overzicht te verwijderen, door 
achteraan de lijn op de drie puntjes te klikken en in het dropdownmenu te kiezen voor 
“Verwijderen”. Bevestig nu ook je keuze in de pop up. De opgenomen punten worden 
in dat geval teruggeschonken aan de pashouder.  

 

Welkomstvoordelen 

Een welkomstvoordeel is een voordeel dat je éénmalig aanbiedt als nieuwe 
pashouders zich registreren in je systeem. Het effectief opnemen van dit voordeel 
kan op een later moment gebeuren. Op deze pagina krijg je een overzicht van alle 
welkomstvoordelen die aangemaakt zijn door je systeem en hoe kan je ze aanmaken 
en beheren. 

 

- Aanmaken 

Om een nieuw welkomstvoordeel aan te maken, klik rechts bovenaan op de knop 
“Welkomstvoordeel aanmaken” en vul het formulier in, deze informatie zal gebruikt 
worden op de publiekssite. 
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Geef je voordeel een naam naar keuze.  

 

De promotietekst wordt net 
onder de titel van het 
voordeel weergegeven op de 
publiekssite. 

In het blok voor de praktische 
info kan je meer informatie 
geven over de 
beschikbaarheid, waar het 
voordeel in te ruilen is,... 

In het vak foto kan je één 
foto opladen vanaf je 
computer. Zodra de foto 
opgeladen is, krijg je een 
kleine preview te zien in het 
venster.  

Bij de paragraaf 
Toepasbaarheid van het 
voordeel kies je waar, 
wanneer en hoe vaak je 
welkomstvoordeel geldig zal 
zijn. Het veld Balies  is 
verplicht in te vullen. 
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Bij  Welkomstvoordelen  kan je ook de beschikbare eenheden meegeven.  
LET OP: dit betekent het aantal pashouders aan wie het welkomstvoordeel kan 
worden toegekend. Indien je dus bijv. 100 instelt zijn het de 100 eerstvolgende 
pashouders die het welkomstvoordeel krijgen en daarna niet meer. Het zijn dus niet 
de 100 eerste pashouders die het voordeel ‘opnemen’, zoals bij omruilvoordelen. 

 

De omruilperiode is de periode waarin de pashouders het voordeel kunnen opnemen. 

De publicatieperiode duidt op de periode waarbinnen het voordeel op de publiekssite 
zal verschijnen. 

De toekenningsperiode is de periode waarbinnen de pashouders zich moeten 
registreren om aanspraak te maken op het voordeel. 

 

- Bewerken 

Zoek het welkomstvoordeel dat je graag wil bewerken, klik achteraan op de drie 
puntjes en kies voor “Bewerken” in het dropdownmenu. Je kan dan opnieuw alle 
aanpassingen maken zoals beschreven bij het “Aanmaken” van een nieuw 
welkomstvoordeel. 

 

Je kan de publicatieperiode altijd aanpassen. 

Je kan de startdatum van de toekennings- en omruilperiode enkel aanpassen indien 
er nog geen van deze welkomstvoordelen zijn opgenomen. De einddatum kan je altijd 
aanpassen, ook als er al van deze welkomstvoordelen opgenomen zijn. 

 

- Inactief maken / Verwijderen 

Zoek het welkomstvoordeel, klik achteraan op de drie puntjes om het dropdownmenu 
te openen. Je kan hier kiezen om het welkomstvoordeel inactief te maken of te 
verwijderen. 
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Indien je een welkomstvoordeel inactief maakt verschijnt het niet meer in de 
balie-applicatie.  

Om een welkomstvoordeel te verwijderen kies je in het dropdownmenu voor 
verwijderen en bevestig je in de pop up. Je kan geen welkomstvoordelen verwijderen 
die reeds toegekend werden. 

 

- In de kijker 

Zoek het welkomstvoordeel dat je in de kijker wil zetten op de publiekswebsite. Klik 
achteraan op de drie puntjes en kies voor “In de kijker zetten” in het dropdownmenu. 
Je ziet de status in de kolom “In de kijker” veranderen. Je schakelt de extra 
zichtbaarheid op dezelfde manier ook weer uit. Afhankelijk van de website wordt dit 
anders getoond, het heeft steeds het doel het omruilvoordeel uit te lichten. 

 

 

 

Omruilvoordelen 

Een omruilvoordeel is een voordeel dat door pashouders kan worden omgeruild in ruil 
voor punten. Op deze pagina krijg je een overzicht van alle omruilvoordelen die 
aangemaakt zijn door je systeem en kan je ze aanmaken en beheren. 

 

- Aanmaken 
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Om een nieuw omruilvoordeel aan te maken, klik rechts bovenaan op de knop 
“Omruilvoordeel aanmaken” en vul het formulier in, deze informatie zal gebruikt 
worden op de publiekssite. 

Geef je voordeel een naam naar keuze.  

Geef in voor hoeveel punten de pashouders je voordeel kunnen verzilveren. Onder 
deze balk zal dan het equivalent in geld verschijnen voor dit aantal punten. 

De promotietekst wordt net onder de titel van het voordeel weergegeven op de 
publiekssite. 

In het blok voor de praktische info kan je meer informatie geven over de 
beschikbaarheid, waar het voordeel in te ruilen is,... 

In het vak foto kan je één foto opladen vanaf je computer. Van zodra de foto 
opgeladen is, krijg je een kleine preview te zien in het venster.  

Bij de paragraaf “Toepasbaarheid van het voordeel” kies je waar, wanneer en hoe 
vaak je omruilvoordeel geldig zal zijn.  

We raden aan om de toepasbaarheid in alle permanente kaartsystemen aangevinkt te 
laten. Op die manier kunnen alle pashouders van Vlaanderen bij jullie gekozen balies 
terecht om een voordeel in te ruilen. Je hoeft dan bij kaartsystemen niets in te 
voegen, het systeem wijst de kaartsystemen automatisch toe. 

Je bent verplicht te kiezen aan welke balies van je kaartsysteem je voordeel in te 
ruilen is. 

Kies bij volumebeperking het maximum aantal keer dat een pashouder je voordeel 
kan verzilveren. Je kan dit aantal instellen voor een bepaalde periode of een absoluut 
maximum. 

De omruilperiode is de periode waarin de pashouders het voordeel kunnen opnemen. 

De publicatieperiode duidt op de periode waarbinnen het voordeel op de publiekssite 
zal verschijnen. 

 

- Bewerken 

Zoek het omruilvoordeel dat je graag wil bewerken, klik achteraan op de drie puntjes 
en kies voor “Bewerken” in het dropdownmenu. Je kan dan opnieuw alle 
aanpassingen maken zoals beschreven bij het “Aanmaken” van een nieuw 
omruilvoordeel. 
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Zodra een voordeel minstens één maal is omgeruild, kan je de nodige punten voor 
het omruilvoordeel niet meer aanpassen en kan je het niet meer verwijderen. 

 

- Inactief maken / Verwijderen 

Zoek het omruilvoordeel, klik achteraan op de drie puntjes om het dropdownmenu te 
openen. Je kan hier kiezen om het omruilvoordeel (in)actief te maken of te 
verwijderen. 

 

In de laatste kolom van het overzicht omruilvoordelen vind je de status van je 
voordeel terug.  

Om een omruilvoordeel te verwijderen kies je in het dropdownmenu voor verwijderen 
en bevestig je in de pop up. Je kan geen omruilvoordelen verwijderen die reeds 
toegekend werden. 

 

- In de kijker 

Zoek het omruilvoordeel dat je in de kijker wil zetten op de publiekswebsite. Klik 
achteraan op de drie puntjes en kies voor “In de kijker zetten” in het dropdownmenu. 
Je ziet de status in de kolom “In de kijker” veranderen. Je schakelt de extra 
zichtbaarheid op dezelfde manier ook weer uit. 
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Organisatoren 

Balies 

Een balie is een organisator van UiTPAS evenementen en/of een locatie waar 
dergelijke evenementen doorgaan. Een balie wordt aangemaakt en indien nodig 
verwijderd door medewerkers van publiq.  

Op deze pagina kan je de balies van je KSB beheren en extra medewerkers 
toevoegen. 

 

- Bewerken 

Zoek de balie die je wil bewerken, klik achteraan op de drie puntjes en kies voor 
“Bewerken” in het dropdownmenu. Je kan nu enkele aanpassingen maken in deze 
balie.  

 

- Algemeen 

Onder “Algemeen” kan je de algemene instellingen van de balie aanvullen en 
bewerken. 
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Permissies bepaalt welke rechten de balie heeft. Standaard staan de check-in & 
ticketbalies aangevinkt, aan deze balie kunnen punten worden gespaard en kortingen 
toegekend. 

De permissie niet-geautoriseerde registratie balies betekent dat de balie ook rechten 
heeft om UiTPASsen te verkopen. Enkel de geautoriseerde registratie balies zijn ook 
gemachtigd om UiTPASsen met kansentarief te verkopen. 

Indien je andere permissies nodig hebt, zal publiq je daarin begeleiden.  

Vul de volumebeperking voor pashouders aan je balie enkel in wanneer je de 
toekenning van tarieven wil beperken voor alle evenementen van deze balie. 

Het vinkje zichtbaarheid van je balie beslist of je balie al dan niet moet verschijnen op 
de output kanalen van Culturefeed Modules (indien je die hebt geïmplementeerd) of 
op uitpas.be. 

Vul bij ‘superbalie’ de namen in van de UiTPAS-balies waarvan je de evenementen 
ook wil zien (en tickets tegen korting wil voor verkopen) in de geselecteerde balie. 

 

- Medewerkers  

Onder “Medewerkers” kan je beheerders en medewerkers toevoegen en beheren. 
Beheerders kunnen in tegenstelling tot medewerkers andere medewerkers toevoegen 
vanuit de balie-applicatie.  

 

 

Je kan dit ook door de balie op te zoeken en achteraan op de drie puntjes te klikken 
op “Medewerker toevoegen” in het dropdownmenu.  
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Op de volgende pagina kan je kiezen om een medewerker of beheerder toe te voegen 
aan de pagina. Je hoeft enkel hun e-mailadres in te geven. Belangrijk, deze mensen 
moeten wel een e-mailadres hebben dat gekoppeld is aan een UiTID. 

 

- Financieel 

Onder “Financieel” kan je extra gegevens toevoegen voor de onkostennota voor 
organisatoren. 

 

Wanneer je het IBAN-nummer ingeeft, zal dit verschijnen op de onkostennota zodat 
organisatoren gemakkelijk kunnen controleren of het nummer nog steeds klopt. Ook 
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voor de financiële dienst is het makkelijk als het rekeningnummer automatisch 
aangegeven staat op de onkostennota. 

Het is mogelijk om een automatische herinneringsmail te laten sturen naar een 
contactpersoon van een organisatie, met de melding dat de onkostennota voor een 
bepaalde periode klaar is en de vraag om alle gegevens na te kijken alvorens in te 
dienen. 

Contacteer je partnermedewerker om deze mail voor jouw kaartsysteem klaar te 
zetten. 

Selecteer de contactpersoon uit de lijst van baliemedewerkers. Indien deze persoon 
niet in de lijst staat, moet je hem/haar als baliemedewerker toevoegen. Hiervoor 
dient de contactpersoon een UiTid aan te maken. 

Je kan de frequentie van de mail selecteren in het dropdownmenu.  

Vergeet niet het vakje “verzenden van herinneringsmails inschakelen” aan te vinken.  

 

Zuilen 

Op deze pagina vind je een overzicht van alle zuilen in je systeem en kan je deze 
beheren. Er bestaan vier verschillende soorten zuilen, in de paragraaf Zuilen 
“Bewerken” kan je lezen wat de verschillende zuilen juist inhouden. 

- Aanmaken 

Een nieuwe zuil wordt steeds aangemaakt door publiq. Voor vragen of de opstart van 
een nieuwe zuil mail je naar je partnermedewerker.  

Op de achterzijde van je fysieke zuil kleeft een stickercode met hierop de naam 
overeenkomstig met de naam in het kaartsysteembeheer. We raden je aan deze 
naam dus niet te wijzigen in het KSB zodat je zuil steeds eenvoudig vindbaar blijft. 
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- Bewerken 

Om instellingen van je zuil aan te passen, klik in het overzicht van de zuilen 
achteraan de lijn van je zuil op de drie puntjes en kies in het dropdownmenu op 
“Bewerken”.  

Als je de zuil niet snel in het overzicht ziet staan, kan je steeds zoeken op naam van 
je zuil. Deze vind je ook terug op de sticker die op de achterzijde van je zuil kleeft. Je 
kan ook steeds zoeken op balie, dan krijg je alle zuilen gelinkt aan die balie te zien in 
het overzicht. 

Kies in de dropdown achter Type, welk soort zuil je wil instellen voor deze zuil. 
Afhankelijk van deze keuze zullen de volgende invulvelden lichtjes wijzigen. 

Check-in zuil 

Pashouders kunnen op deze zuilen inchecken om punten te sparen en hun 
puntensaldo te zien. De zuil kan automatisch een evenement selecteren waarop 
kan worden ingecheckt. UiTPAS zal dan het evenement kiezen waarvan het 
startuur het dichtste bij is. Baliemedewerkers kunnen ook zelf evenementen 
instellen waarop kan worden ingecheckt. 

QR-code tonen  

Vink dit aan indien op je zuil een QR-code wil tonen om punten te sparen via de 
UiTPAS mobile app. 

Balie(s)  

Kies de balies waaraan je de zuil wil toewijzen. De zuil zal dan beschikbaar zijn in 
de balie-applicatie voor die baliemedewerkers, zodat zij deze kunnen instellen op 
evenementen. 

Evenementen 

Het evenement gekoppeld aan de zuil wordt bij voorkeur ingesteld in de 
balie-applicatie. In de balie-applicatie kiest de medewerker voor: 

- zuil kiest automatisch 
- een specifiek evenement 

Je kan de instellingen van de balie-applicatie steeds overschrijven door hier een 
vast evenement (CDBID) in te stellen.  
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In stock 

We zullen een automatische mail verzenden als je zuil niet aan staat. Als je 
daarom een zuil uitzet en tijdelijk niet gebruikt, vink dan dit vakje aan, zodat je 
hiervoor geen mails zal ontvangen. 

Status 

Je kan hier kiezen om je zuil (tijdelijk) te blokkeren indien nodig. Dit kan je ook 
steeds wijzigen in de dropdown in het overzicht van de zuilen. 

 

Ticketzuil 

Als een UiTPAS gescand wordt aan deze zuil sparen pashouders een punt en 
kopen ze een ticket aan kansentarief. Voor UiTPASsen met een kansenstatuut 
wordt het kansentarief op de basisprijs van het evenement automatisch 
verrekend. De zuil kan automatisch een evenement kiezen, een baliemedewerker 
kan in de balie-applicatie een evenement kiezen of je kan in de KSB admin zelf 
een evenement instellen. 

Deze zuil is op dezelfde manier aan te passen als een Check-in zuil, met enige 
verschil dat er geen optie is om een QR-code toe te voegen aan het scherm. 

 

Voordeelzuil 

Pashouders kunnen aan deze zuil scannen om punten in te wisselen. Deze zuil 
moet worden gekoppeld aan een balie die slechts één omruilvoordeel heeft. Via 
deze zuil spaar je geen punten. 

vb. zuil staat achter de toog in de bar, barman scant UiTPAS en het aantal 
punten voor het voordeel wordt van de kaart gehaald indien de pashouder 
nog recht heeft op het voordeel. 

Deze zuil is op dezelfde manier aan te passen als een Check-in zuil, met enige 
verschil dat er geen optie is om een QR-code toe te voegen aan het scherm. Deze 
zuil moet ook niet gekoppeld worden aan evenementen, enkel aan een specifieke 
balie.  

 

Lidmaatschapzuil 

Pashouders kunnen op deze zuilen scannen om een lidmaatschap te laten 
uitlezen. Via deze zuil spaar je geen punten. 
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vb. vestiaire in het CC is gratis als je vriend van het CC bent. In de 
vestiaire moeten de medewerkers snel kunnen checken of de bezoekers 
“Vriend van het CC” zijn en scannen daarom de kaart aan de 
Lidmaatschapzuil. 

Deze zuil is op dezelfde manieraan te passen als een Check-in zuil, met enige 
verschil dat er geen optie is om een QR-code toe te voegen aan het scherm. Je 
moet hier wel een keuze maken van welk lidmaatschap de pashouder deel moet 
uitmaken. 
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Lidmaatschappen 

Lidmaatschappen 

Je kan kiezen om een lidmaatschap aan te maken om bepaalde leden van een 
lidmaatschap extra voordelen te geven in je balie. Op deze pagina kan je de 
lidmaatschappen van je systeem beheren en nieuwe lidmaatschappen toevoegen. 

- Aanmaken 

Om een nieuw lidmaatschap aan te maken, klik rechts bovenaan op “Lidmaatschap 
toevoegen” en vul het formulier in. 

Beslis hier op welke basis de einddatum van het lidmaatschap moet worden 
berekend. Als je leden toevoegt aan de lidmaatschap zal het systeem de einddatum 
van het lidmaatschap op deze manier berekenen. We bieden drie opties aan: 

Vrije keuze 

De einddatum die je in de kalender selecteert, is de datum die aan de 
baliemedewerker zal gesuggereerd worden bij aanmaak van het lidmaatschap. De 
baliemedewerker kan ervoor kiezen deze te overschrijven. Deze datum is een 
absolute datum en deze moet bij het verstrijken van de datum worden aangepast 
door de KSB. 

Bij “Verlengbaar vanaf” geef je aan hoeveel maanden voor de vervaldatum het 
lidmaatschap verlengd kan worden. Indien je dit veld leeg laat is het op elk moment 
mogelijk het lidmaatschap te verlengen. 

Op basis van de geboortedatum 

Je geeft bij deze optie ook in hoeveel maanden dit lidmaatschap geldig is voor elke 
pashouder met dit lidmaatschap. 

Op basis van de registratiedatum  

Je geeft bij deze optie ook in hoeveel maanden dit lidmaatschap geldig is voor elke 
pashouder met dit lidmaatschap. 

Bij “Verlengbaar vanaf” geef je aan hoeveel maanden voor de vervaldatum het 
lidmaatschap verlengd kan worden. Indien je dit veld leeg laat is het op elk moment 
mogelijk het lidmaatschap te verlengen. 
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- Bewerken / balies toevoegen 

Balies moeten dit lidmaatschap kunnen weergeven of toekennen aan pashouders. 
Om balies de rechten te geven dit te doen ga je naar het overzicht en klik je 
achteraan op de drie puntjes om in het dropdownmenu te kiezen voor “Bewerken”. 

 

Bovenaan kies je dan voor de tweede tab “Balies”, waar je in het eerste veld kiest 
welke balie rechten moet krijgen.  

 

In het tweede veld “Rechten balie(s)” kies je of balies het lidmaatschap moeten 
kunnen toekennen of ze het enkel moeten kunnen lezen. Bevestig je keuze bij 
“Wijzigingen bewaren” en je ziet de balie verschijnen in het onderstaande lijstje.  

Je kan op de drie puntjes achteraan via het dropdownmenu kiezen om een balie te 
verwijderen uit deze lijst. 
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Kaarten 

Overzicht UiTPASsen 

In dit overzicht kan je zien hoeveel UiTPASsen jullie nog op stock hebben, opgesplitst 
in passen met en zonder kansentarief.  

Wil je nieuwe UiTPAS nummers aanmaken, kijk dan eerst hier of er nog UiTPAS 
nummers op stock zijn. Zijn er nog nummers op stock, kan je de eerste stap “UiTPAS 
nummers genereren” overslaan en onmiddellijk starten met “Chipnummers opladen”. 

 

Beschikbare kaartnummers zijn alle UiTPASsen waarvoor nummers gegenereerd zijn 
maar die nog niet gekoppeld zijn aan een chipnummer.  

Stock zijn alle UiTPASsen die op stock zijn bij de KSB en dus verkocht kunnen worden 
door de verschillende balies. 

Actief zijn het aantal UiTPASsen die in gebruik zijn door pashouders in je systeem. 

Geblokkeerd zijn alle UiTPASsen die in je systeem werden geblokkeerd. 

Verwijderd zijn alle UiTPASsen die uit je systeem werden verwijderd.   
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Het stockbeheer kent vier stappen: 

1) je genereert nieuwe kaartnummers, deze nummers zijn nu beschikbaar om 
kaarten voor aan te laten maken. 

2) je koppelt de kaartnummers aan chipnummers van de UiTPASsen, ze krijgen 
nu de status stock 

3) je verdeelt een gekozen aantal kaarten aan een balie 

 

Kaarten toevoegen 

- UiTPAS nummers genereren 

Voor je nieuwe kaarten bestelt, moet je kaartnummers genereren. Hiervoor selecteer 
je de prefix van de kaarten, indien meer dan één beschikbaar. De prefix is gekozen 
op basis van je postcode. 

 

Je kiest hoeveel kaarten (altijd een veelvoud van 1000) je wil aanmaken en of ze al 
dan niet het kansenstatuut moeten hebben. Indien je minder dan 1000 kaarten nodig 
hebt, stuur je slechts een deel van de gegenereerde nummers naar de 
kaartleverancier en bewaar je de resterende kaartnummers voor een volgende 
bestelling. 

Je bevestigt deze keuzes met de knop “UiTPAS nummers genereren”.  
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Sla dit document zeker goed op nadat je het hebt gegenereerd! We kunnen dit 
document niet opnieuw ophalen. 

 

- Chipnummers opladen 

Om de fysieke kaarten te laten maken, bezorg je het bestand met de gegenereerde 
kaartnummers aan je leverancier. Je laat de kaarten in stapels van 50 aanleveren, 
omdat ze ook per 50 moeten verdeeld worden naar de balies. 

Je vraagt aan je leverancier om de chipnummers toe te voegen aan de lijst met 
gegenereerde kaartnummers en om ze terug te bezorgen in een csv. bestand. Dit 
bestand laad je op in het kaartsysteem onder “Kaarten toevoegen” onder de 
paragraaf “Chipnummers opladen”. 

Vraag zeker aan je leverancier om rekening te houden met volgende vereisten:  

● Gebruik geen titellijn 
● Chipnummer in de eerste kolom 
● UiTPAS nummer in de tweede kolom 
● Gebruik nooit spaties in het chip- of UiTPAS nummer 
● Het UiTPAS nummer is steeds een getal van 13 cijfers met een 0 vooraan.  

Indien je toch nog aanpassingen moet maken in de .csv, bijvoorbeeld als de 
leverancier toch een titelregel heeft gebruikt. Doe dit dan bij voorkeur met het 
programma Kladblok. Als je toch kiest om het bestand te openen in excel, houdt dan 
zeker rekening met volgende tips. 

Pas op bij het aanmaken of wijzigen van het .csv-bestand. Excel beschouwt de 
UiTPAS nummers als getallen en gaat ze vervormen. Pas in excel de 
celeigenschappen aan naar ‘Aangepast’ en zorg dat ze steeds bestaat uit 13 cijfers. 
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Dit doe je door in de pop-up bij “Type” 000 0000000000 te schrijven. Controleer 
steeds of je kaart- en/of chipnummers niet vervormd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sla nu je excel bestand op als .csv-bestand. 

Als je .csv-bestand klaar is om op te laden, klik je in de paragraaf “Chipnummers 
opladen” in je KSB op “Bestand kiezen”. Klik op “Opladen” als je het bestand op je 
computer hebt gevonden.  

 

Het systeem zal nu je kaarten verwerken. Afhankelijk van het aantal kaarten zal het 
opladen van de kaarten één of enkele minuten duren. Zodra dit klaar is, verschijnt je 
bestand bovenaan de lijst “Gekoppelde chip- en UiTPAS nummers”. Je kan achteraan 
de kolom de status van je upload bekijken. Er zijn hier drie mogelijkheden: 
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Actief wil zeggen dat het document nog aan het opladen is  

Mislukt er is een fout opgetreden bij het opladen, ga in het dropdownmenu achteraan 
de lijn naar “Detail mislukt”. 

 

Je kan op de volgende pagina dan meer informatie vinden over de foutmelding. Veel 
van de problemen kan je zelf oplossen. Bekijk in welke regel van je csv document het 
misliep. In de laatste kolom zie je een beschrijving van het probleem.  

De eerste kolom geeft de regelnummer weer, de tweede de inhoud van de regel in 
het csv document. Je kan dus hier al bekijken wat je in het csv document moet 
verbeteren. 

  

Veel voorkomende problemen, die je zelf kan oplossen: 

● Staat er in de kolom “Regel” iets anders dan het chipnummer en UiTPAS 
nummer gescheiden door een “;”? Bijvoorbeeld toch een titelregel toegevoegd 
door de leverancier. Verbeter deze regel in het csv document en probeer het 
document opnieuw op te laden. 

● Staat het UiTPAS nummer op de eerste plaats in plaats van het chipnummer? 
Wissel in de excel de kolommen van volgorde en sla op als csv. (Vergeet geen 
rekening te houden met het type van de excel cellen!) 

● Heeft de UiTPAS nummer zeker 13 cijfers en start hij met 0? Kijk na of het 
type van de cellen in excel zeker juist is opgeslagen. Je kan dit nog steeds 
verbeteren zoals hierboven uitgelegd. 

● Chipnummer reeds in gebruik? Je chipnummers werden in een vorige poging 
reeds succesvol opgeladen. 

Succesvol het opladen is geslaagd, HOERA! Je kan de UiTPASsen nu verdelen naar 
verschillende balies. 
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UiTPASsen verdelen 

Op deze pagina krijg je een overzicht van alle registratiebalies en het aantal 
UiTPASsen in hun beheer. Sommige cijfers staan in rood, dat wil zeggen dat je aantal 
kaarten onder een bepaalde limiet zitten en dat je best nieuwe kaarten moet 
verdelen. 

 

 

 

Je kan deze lijst filteren op basis van gemeenten en hun balies.  

 

- Verdelen 

Heb je succesvol je chipnummers opgeladen, dan ben je klaar om nieuwe UiTPASsen 
te verdelen. Klik achteraan de lijn van de balie op de drie puntjes naar het 
dropdownmenu waar je kiest voor “Verdelen”.  

Schrijf bij “Aantal” het aantal kaarten dat je wil verdelen. Selecteer ook of het om 
standaardpassen of kansenpassen gaat. Indien de balie geen geauthoriseerde 
registratiebalie is, kan je niet kiezen voor kansenpassen. Klik op de knop “Verdelen”. 
Het aantal kaarten wordt nu bijgeteld in het saldo op de overzichtspagina en de actie 
werd toegevoegd aan je historiek.  
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Prijzen instellen 

- Algemene prijzen 

Op deze pagina kan je de prijzen voor je UiTPASsen instellen.  

Vul op deze pagina in wat de pashouders betalen voor hun UiTPAS in verschillende 
situaties. Een standaard prijsvoorbeeld is automatisch ingevuld door het systeem 
voor standaardpassen en kansenpassen. Je kan elke prijsinstelling opsplitsen voor 
verschillende leeftijdscategorieën.  

Wil je graag een reden van verkoop verwijderen, klik dan achteraan de lijn op het 
vuilbakje.  

 

Een nieuwe prijscategorie, met of zonder leeftijdsrestrictie, kan je toevoegen door 
onderaan de kolom te klikken op “Nieuwe prijs toevoegen”. 
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Op de volgende pagina kan je dan de reden van verkoop kiezen, bijvoorbeeld “kaart 
upgraden” is van toepassing als de pashouder een extra regio wil toevoegen aan zijn 
bestaande UiTPAS en dus geen extra kaart wenst.  
Een “Extra kaart” is van toepassing wanneer de pashouder reeds lid is van een ander 
kaartsysteem en een extra kaart wenst als hij lid wordt van jouw kaartsysteem. 

Je kan kiezen om voor eenzelfde situatie verschillende prijzen in te stellen voor 
bepaalde leeftijdsgroepen. De bovengrens is “tot én met” een bepaalde leeftijd. Laat 
je deze velden leeg, dan geldt deze prijs voor alle leeftijden.  

 

Kies je specificaties voor reden verkoop en leeftijd en klik op de knop “Toevoegen”. 
Je gaat dan automatisch terug naar het overzicht, waar je de prijs nog kan wijzigen in 
de tabel. Om je wijzigingen in de tabel op te slaan, klik je onderaan op de knop 
“Wijzigingen bewaren”. 

 

- Plaats specifieke prijzen 

Je kan verschillende kaartprijzen hanteren, afhankelijk van de postcode van de 
pashouders. Hiervoor klik je bovenaan de pagina op het tabblad “Plaats specifieke 
prijzen”. In dit tabblad vul je de tabel in op dezelfde manier als bij de “Algemene 
prijzen”. Bovenaan de pagina kies je één of meerdere postcode(s) van de pashouders 
waarvoor deze prijzen van toepassing zullen zijn.  
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Bevestig ook op deze pagina je aanpassingen onderaan met de knop “Wijzigingen 
bewaren”. Vanaf nu zijn deze prijzen van toepassing op je balies. 

 

Vouchers 

Je kan kortingen op de aankoop van een UiTPAS aanbieden aan potentiële 
pashouders door het uitdelen van vouchers. Deze vouchers zijn uitzonderingen op de 
ingestelde prijzen van de UiTPAS. Op deze pagina kan je bestaande vouchers beheren 
en nieuwe vouchers toevoegen.   
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- Voucher toevoegen 

Aanmaken 

Klik op de pagina “Vouchers” bovenaan rechts op de knop “Voucher toevoegen”. Op 
de volgende pagina vul je de naam, beschrijving en een zelf gekozen prefix in. 
Bevestig je formulier onderaan met de knop “Voucher aanmaken”. 

 

Je wordt nu doorgestuurd naar de pagina waar je aangepaste prijzen kan invoegen 
voor deze voucher. Je doet dit op dezelfde manier als uitgelegd bij Prijzen instellen. 
Bevestig je prijzentabel onderaan met de knop “Wijzigingen bewaren”. Je gaat nu 
naar het overzicht van alle vouchers in je systeem. Je nieuwe voucher is aan de lijst 
toegevoegd, de lijst staat alfabetisch geordend.  

 

Genereren 

Nu je alle parameters voor het vouchervoordeel hebt ingesteld, kan je de 
vouchernummers genereren. 

 

Achteraan de lijn klik je in het dropdownmenu op “Vouchernummers genereren”. In de 
volgende pagina kan je nu kiezen wat het eerste vouchernummer is, startende met je 
eerder gekozen prefix. Je duidt aan hoeveel vouchers je van dit type wilt genereren. 
Het systeem vult automatisch het laatste vouchernummer in als voorbeeld. Je kan 
voor één voucher meerdere malen nieuwe nummers genereren.  
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Bevestig je keuze, de vouchernummers zullen dan worden gegenereerd in de 
achtergrond. Om je vouchernummers te bekijken klik je achteraan de lijn op “Detail 
bekijken”. 

  

Op de volgende pagina kan je dan kiezen om de lijst met nummers te exporteren.  

 

Een document met een overzicht van de vouchernummers en hun status (al dan niet 
verzilverd) zal dan downloaden naar je computer.  

Zolang er van een voucherreeks nog geen enkele verzilverd is, kan je de 
prijsinstellingen van deze voucher nog aanpassen.  
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Exports 

Mijn exports 

Deze pagina is enkel zichtbaar voor superadmins. Alle download links die 
aangevraagd werden in de KSB worden via mail naar de superadmin verzonden en 
nadien ook hier verzameld. 

 

 
Je vindt de mogelijkheid om te exporteren telkens rechts bovenaan op de pagina 
waarop de informatie te vinden is. Je kan dan steeds filteren om slechts een beperkt 
deel van alle informatie te exporteren. Hoe meer data je tegelijk probeert te 
exporteren, hoe langer het zal duren voor de downloadlink klaar staat.  
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Vragen? 
Indien je nog suggesties, problemen of vragen hebt, aarzel dan niet contact op te 
nemen met je partnermedewerker. 

Om jullie zo snel mogelijk verder te helpen is het voor ons gemakkelijk als jullie ons 
onmiddellijk uitgebreid informeren. Op verschillende plaatsen in het KSB vind je de 
mogelijkheid om ID’s te kopiëren die ons helpen jullie situatie snel terug te vinden.  
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