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PRESENTATIE CCS 

CCS is een innovatief communicatieplatform geïnstalleerd in de “CLOUD”.  Het  werd ontworpen om 

professionele klanten te ontvangen die beroep wensen te doen op doeltreffende en snelle communicatie-

instrumenten. 

 Software integrators, beveiligingsoperatoren IT, handelsondernemingen waar snelle communicatie 

hoofdzaak is, publieke administraties, grote bedrijven, kortom, iedereen vindt er een flexibele en 

onmiddellijk operationele oplossing.  Beschikbaar 24/24, 7/7. 

 

Het platform CCS voldoet aan de regels van de elektronische communicatie. 

Anti-SPAM, Anti  SPOOFING, OPT-In Opt-Out zijn de regels die nageleefd moeten worden door de partijen, 

een contract zal worden ondertekend  vóór gebruik. 

SMS 

Aaneenschakeling is mogelijk (méér dan 160 karakters, een SMS = 160 karakters). 

De prijs van de SMS’en is gebaseerd op het volume, kritikaliteit en het land van bestemming.  De SMS’en 

worden enkel verstuurd naar GSM nummers. 

Uitgaande SMS’en kunnen beantwoord worden door  binnenkomende SMS’en doorgestuurd per email 

(dienst SMS antwoord = optie). 

 KANALEN 

Uw boodschappen kunnen verstuurd worden via verschillende kanalen, http(s) of met  uw SIM kaart 

opgeslagen op onze servers (= SMS’en gefactureerd via uw GSM netwerkbeheerser). 

 SOORTEN TOOLS VOOR UW SFU WEB SOLUTIE :  

CCS SFU WEB is een opgeslagen applicatie, geen enkele software dient geïnstalleerd te worden op uw 

lokale IT infrastructuur. 

Een permanente internet aansluiting is nodig op het toestel waarmee u zich verbindt op SFU WEB. 

SMS INFO laat toe om boodschappen te versturen per SMS. 

 VEREISTEN 

Een Internet navigator.  De volgende navigators werden getest met SFU : (Chrome – Firefox – IE)TM 
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1.1 VOORDAT U ZICH AANMELDT 

Zorg ervoor dat u weet wat uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn.  

Bent u de enige gebruiker, dan krijgt u alle administratorrechten voor de toepassing SMS INFO. 

Heeft uw entiteit verschillende gebruikers, dan moet elke gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord 

krijgen van de administrator die binnen uw organisatie werd aangeduid en die alle beheersrechten heeft 

voor de SMS INFO-account. 

Een administrator kan op die manier niet alleen gebruikers beheren, maar ook groepen waarvoor hij 

tevens groepsbeheerders kan aanduiden. 

De rechtenstructuur ziet er als volgt uit: 

 

Een administrator kan: (een administrator is tevens een gebruiker van de toepassing) 

 Groepen en gebruikers beheren; 

 Contactpersonen en gedeelde, voorgedefinieerde berichten beheren; 

 Zijn persoonlijke contactpersonen en voorgedefinieerde berichten beheren; 

 De kredietherlaadbeurten van de entiteit en voor de groepen beheren; 

 Beheren hoe sms-antwoorden worden omgeleid (optie*); 

 De historiek van iedere gebruiker inkijken en rapporten genereren; 

 Facturen doorrekenen aan groepen, door een eenheidsprijs toe te kennen aan de verzonden 

berichten (systeemintegratoren, interne kostenplaatsen ...). 
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Een groepsbeheerder kan: (een beheerder is tevens een gebruiker van de toepassing) 

 Contactpersonen en gedeelde, voorgedefinieerde berichten van zijn groep beheren; 

 Zijn persoonlijke contactpersonen en voorgedefinieerde berichten beheren; 

 De historiek voor iedere gebruiker van zijn groep inkijken en rapporten genereren; 

Een groepsgebruiker kan: 

 Zijn persoonlijke contactpersonen en voorgedefinieerde berichten beheren; 

 Zijn historiek inkijken en rapporten genereren; 

 De contactpersonen en voorgedefinieerde berichten gebruiken die door een beheerder of door 

de administrator werden gedeeld. 

 

1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN 

Plaats de muisaanwijzer op een van de onderstaande symbolen om de betekenis van het symbool weer te 

geven. 

Verplicht veld: veld dat moet worden ingevuld voor een normale werking  

Tijdveld (uren of minuten)  

Wijzigen (opent een venster om wijzigingen aan te brengen)  

Wissen  

Bevestigen (de geselecteerde rij gebruiken)  

Verplaatsen (verplaatsen naar ...)  

Veld met specifiek formaat  

Veld met niet-decimaal formaat (zonder komma)  

Een element toevoegen  

Uniek veld (met controle op het unieke karakter van de gegevens)  
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1.3 AANMELDEN 

Start uw webbrowser en ga naar: https://ecom.inforius.be/ om u aan te melden bij SMS INFO. 

Vooraf zult u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen. 

Indien u voordien al MySMS Messenger (SYSTEMAT™) gebruikte, behoudt u mogelijk uw logingegevens. 

Uw gebruikersnaam = User 

Uw wachtwoord = Password 

Voer deze gegevens in op het onderstaande Login-scherm: 

 

Om u aan te melden, drukt u op de toets  of op Enter. 

  

https://ecom.inforius.be/
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Indien u niet succesvol bent aangemeld, krijgt u een bericht te zien en dient u nogmaals de correcte 

gegevens in te voeren. 

 

Is de aanmelding geslaagd, dan komt u terecht in het welkomstscherm. Hier ziet u de menu-items die u 

naargelang uw rechten als gebruiker of administrator kunt gebruiken. 
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1.3.1 Uw taal instellen: 

Bovenaan rechts in de applicatie kunt u uw omgevingstaal selecteren uit de beschikbare talen. 

Let op! Indien u van taal verandert terwijl u in een scherm aan het werken bent, dan krijgt u een bericht 

te zien (met de mogelijkheid om te annuleren). Als u uw keuze annuleert, blijven uw gegevens behouden. 

Indien u echter uw keuze bevestigt, gaan de gegevens die u op dat ogenblik aan het invoeren of bewerken 

bent, verloren. 

 

 

Hebt u de gebruikerstaal gewijzigd, dan wordt de gekozen taal standaard gebruikt de volgende keer dat u 

zich aanmeldt. 
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1.3.2 Afmelden: 

Om de applicatie correct af te sluiten, gebruikt u best de knop LogOut bovenaan links op het scherm. 

 

Gebruikt u deze functie niet, dan ontvangt u de volgende keer dat u zich aanmeldt een bericht (in 4 talen) 

met de melding dat uw vorige sessie nog actief is. Een actieve sessie blijft nog 24 uur geldig. 

Bv.: indien u het scherm van uw webbrowser sluit zonder u correct af te melden. 

Dan krijgt u de volgende keer dat u zich aanmeldt (binnen de 24 uur) het volgende scherm te zien: 

 

Klikt u op 'confirm', dan sluit u de actieve sessie en vervangt u deze door de nieuwe geopende sessie.  

 

U krijgt dit scherm eveneens te zien als u een sessie probeert te openen met de gegevens 

(gebruikersnaam en wachtwoord) van een aangemelde gebruiker. Als u op 'confirm' klikt, wordt de sessie 

van de huidige gebruiker verbroken en kan deze gebruiker niet meer voortwerken. Klik op 'cancel' als u 

uw persoonlijke aanmeldgegevens wenst te gebruiken. 

 

1.3.2.1 Automatisch afmelden: 

Opent u echter een sessie zonder wijzigingen aan te brengen, dan wordt u na 20 minuten automatisch 

afgemeld. U krijgt dan opnieuw het aanmeldscherm te zien. 
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1.4 SMS INFO 

1.4.1 Een sms opstellen: 

Ga via de menubalk naar 'Sms Info'. 

 

U krijgt het volgende venster te zien: 
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1.4.2 Voordat u het bericht opstelt: het veld 'Van': 

  

Dit veld is enkel belangrijk als uw account gebruik maakt van prepaid sms'en die u de mogelijkheid bieden 

om een 'OA' (= SENDER ID) te gebruiken => om de identiteit van de afzender te wijzigen. 

Te activeren en te vullen, vink het vakje aan (Van) en vul de veld dat verschijnt (max. 11 karakters). 

 

Deze methode gebruikt u vooral als u uitsluitend met het buitenland wenst te communiceren (niet-

Belgische mobiele telefoonnummers). 

Hebt u een dergelijk account en gebruikt u deze om in België sms'en te versturen, dan is er geen enkele 

garantie dat uw bericht op het bedoelde gsm-toestel aankomt. Belgische operatoren staan dit soort 

dataverkeer immers niet meer toe. 

Voor dit soort berichten voorzien we standaard een lang SIM-kaartnummer, zodat eventuele antwoorden 

kunnen terugkeren (bij gebruik van de dienst SMSReply (optie)).  

Voor een standaardaccount (kort nummer) wordt het veld 'Van' niet gebruikt. Ook wanneer u het veld 

invult, wordt het korte nummer gebruikt. De antwoorden bereiken u via dit korte nummer. 
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1.4.2.1 Niet-opgeslagen ontvangers: 

Om een bericht te sturen naar een niet-opgeslagen nummer, drukt u op 'kiezen ontvangers'. 

 

U krijgt het volgende scherm te zien: 

 

Voer de/het niet-opgeslagen nummer(s) in, gescheiden door een puntkomma en zonder spaties. 

Opgelet! De nummers moeten in het internationale formaat (+324xxxxxxxx) worden ingevoerd 

Voorbeeld: 

 

Keer vervolgens terug naar het bericht dat u wilt opstellen: 

 

De nummers worden weergegeven in de rubriek met ontvangers: 
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Noteer uw bericht in de daartoe voorziene ruimte: 

 

Het aantal karakters wordt bijgehouden. Wanneer u meer dan 160 karakters invoert, worden er meerdere 

sms'en in rekening gebracht. Uw ontvanger(s) ontvangt/ontvangen echter 1 doorlopend bericht. 

Afhankelijk van het aantal tekens en het aantal ontvangers, wordt het aantal "SMS" en uw krediet zijn 

automatic berekend. 

Voorbeeld: 

 

Verstuur vervolgens het bericht naar uw ontvanger(s) door op de knop 'Verzenden' te klikken. 

Of druk op 'Leeg' om de tekst te wijzigen voordat u deze verstuurt. 

 

Opgelet! Indien u het sms-venster afsluit voordat u het bericht hebt verzonden, gaan alle ingevoerde 

gegevens verloren. 
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1.4.2.2 Opgeslagen ontvangers: 

Voordat u een bericht naar een opgeslagen ontvanger kunt verzenden, dient u uw contactpersonen op te 

slaan in het daartoe voorziene menu (volgens de rechten die op uw account van toepassing zijn). 

 

Om een bericht te sturen naar een opgeslagen ontvanger (of groep ontvangers), druk op 'kiezen 

ontvangers'. 

 

U krijgt het volgende scherm te zien: 

 

Kies de contactpersoon (vink het vakje aan naast de contactpersoon) of de groep contactpersonen (vink 

het vakje aan naast de naam van de groep). 

 

Indien u dat wenst, kunt u ook een of meer niet-opgeslagen nummers invoeren, gescheiden door een 

puntkomma en zonder spaties. 
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Opgelet! De nummers moeten in het internationale formaat (+324xxxxxxxx) worden ingevoerd 

Voorbeeld: 

 

Keer vervolgens terug naar het bericht dat u wilt opstellen:  

De nummers worden nu weergegeven in de rubriek met ontvangers: 

 

Noteer uw bericht in de daartoe voorziene ruimte: 

 

Het aantal karakters wordt bijgehouden. Wanneer u meer dan 160 karakters gebruikt, worden er 

meerdere sms'en in rekening gebracht. Uw ontvanger(s) ontvangt/ontvangen echter 1 doorlopend 

bericht. 

Voorbeeld:

 

Verstuur vervolgens het bericht naar uw ontvanger(s) door op de knop 'Verzenden' te klikken. 

Of druk op 'Leeg' om de tekst te wijzigen voordat u deze verstuurt. 

 

Opgelet! Indien u het sms-venster afsluit voordat u het bericht hebt verzonden, gaan alle ingevoerde 

gegevens verloren. 
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1.4.3 Modelbericht(en): 

Afhankelijk van de rechten voor uw account, hebt u eventueel de mogelijkheid om modelberichten aan te 

maken. 

Een modelbericht is handig wanneer u terugkerende informatie wilt versturen. U kunt dus vooraf een 

bericht opstellen en waar nodig witruimte voorzien voor specifieke informatie die u vlak voor het 

verzenden invult.  

 

Als administrator kunt u dus modelberichten opstellen voor bepaalde groepen en/of gebruikers. 

Als beheerder (groepsadministrator) kunt u enkel modellen aanmaken voor de groep die u beheert en 

voor de gebruikers in deze groep. 

Ook een gebruiker zonder specifieke rechten kan een model creëren dat enkel hijzelf kan gebruiken. 

Standaard ziet het scherm met modelberichten er als volgt uit: 

 

Gebruik de knop 'Toevoegen' om een modelbericht aan te maken. 

 

U krijgt het volgende scherm te zien: 

 

Geef het model eerst en vooral een naam. 
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Schrijf daarna de inhoud voor dit model. 

Bepaal vervolgens wie het model mag gebruiken (naargelang de rechten). 

Voorbeeld: 

 

Druk ten slotte op de knop . 

Het model is nu opgeslagen en uw scherm ziet er ongeveer als volgt uit: 

 

U kunt nu zien wie de eigenaar van het bericht is en welke groepen personen het bericht kunnen 

gebruiken. 

Bent u zelf de eigenaar van een bericht, dan kunt u het bericht nog bewerken of het model verwijderen. 
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1.4.3.1 Een modelbericht gebruiken: 

Om een model te gebruiken, drukt u op het icoontje  naast de gewenste tekst. Het model wordt nu 

geopend in het kader dat u gebruikt om een nieuw bericht op te stellen. 

Voorbeeld: 

 

U kunt de tekst nog wijzigen of aanpassen op het scherm, zonder dat u het model hoeft te bewerken. 

1.4.3.2 Een bericht op een later tijdstip verzenden: 

 

Om een bericht op een later tijdstip te verzenden, volgt u gewoon de stappen om een bericht op te 

stellen, zoals uitgelegd in 1.4.1.1, 1.4.4.2 en 1.4.2. 

Vink echter, voordat u het bericht verstuurt, het vakje 'Uitstellen' aan:  

Op het scherm krijgt u nu de agenda op de huidige datum te zien: 

 

Het standaarduur is al ingevuld: 

 

Om uw bericht(en) op een later tijdstip te verzenden, kiest u een datum die in de toekomst ligt, of de 

huidige datum gecombineerd met een later tijdstip op de dag. 
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Let op! Indien u de huidige datum kiest in combinatie met een tijdstip dat al voorbij is, dan zal het bericht 

onmiddellijk worden verzonden in plaats van op een later tijdstip. 

Voorbeeld: 

 

In plaats van de knop 'Verzenden', krijgt u nu de knop 'Uitstellen' te zien.  

   

Gebruik de knop 'Uitstellen' om uw bericht op een later tijdstip te verzenden. Het bericht verdwijnt. 
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1.4.3.3 Een uitgesteld bericht wijzigen: 

Om uitgestelde berichten te bewerken of ze gewoon te bekijken, klikt u op het menu-item 'Uitgestelde 

verzending' in de menubalk. 

 

Indien er geen bericht werd opgeslagen voor verzending op een later tijdstip, dan blijft de pagina blanco. 

Indien er berichten voor verzending klaarstaan, ziet het scherm er ongeveer als volgt uit: 

 

De datum en het tijdstip van verzending worden links weergegeven. Rechts daarvan vindt u het aantal 

ontvangers voor het bericht terug. Tot slot wordt ook de inhoud van het bericht weergegeven. Als je een 

heleboel uitgestelde berichten, kunt u gemakkelijk vinden ontvanger door nummer via het "Zoeken op 

num. " veld (Het GSM nummer moet in internationaal formaat), als het nummer geregistreerde is (een 

per zoek), uitgestelde berichten met dat nummer verschijnen. 

1.4.3.3.1 Een uitgesteld bericht bewerken 

Om een bericht te bewerken, klik op het icoontje  

Wanneer u een uitgesteld bericht bewerkt, komt u terecht op een volledige bewerkingspagina waar u alle 

informatie kunt wijzigen: 
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Zoals u ziet, kunt u de volgende gegevens wijzigen: 

 De ontvangers (vervangen, verwijderen of toevoegen); 

 De tekst van uw bericht; 

 De datum en het tijdstip van verzending (indien u de huidige datum opgeeft in combinatie met 

een tijdstip voorafgaand aan uw wijziging, dan zal het bericht onmiddellijk worden verzonden). 

Klik op 'Ok' om uw wijziging(en) te bevestigen: 

 

Indien u de wijziging(en) niet wilt bewaren, druk dan op 'Annuleren': 

 

De berichten zullen nu worden verzonden volgens uw nieuwe instelling(en). 

1.4.3.3.2 Een uitgesteld bericht verwijderen 

Om een uitgesteld bericht te verwijderen, klikt u op het icoontje:  

Wanneer u op  drukt om een uitgesteld bericht te verwijderen, dan krijgt u een 

waarschuwingsbericht te zien waarin u wordt gevraagd om uw keuze te bevestigen. 

  

Indien u op 'Ok' klikt, wordt het geselecteerde bericht verwijderd uit de applicatie! 
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1.4.4 Ontvangers – Contactpersonen: 

Naargelang uw gebruikersrechten (§ 1.1), kunt u contactpersonen, die u al dan niet met andere 

gebruikers deelt, beheren. 

Wanneer u het menu-item 'Contacten' voor het eerst opent: 

 

Dan krijgt u het volgende scherm te zien: 

 

 

1.4.4.1 Een contactpersoon toevoegen: 

Gebruik de knop 'Voeg een contact' om handmatig een nieuwe contactpersoon toe te voegen. 
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Het venster 'Contact bewerken' wordt geopend: 

 

Vul de velden in die nodig zijn om de ontvanger te identificeren. 

Indien u de gegevens niet in het juiste formaat invoert, zal de applicatie u dit melden voordat u het 

scherm 'Contact bewerken' verlaat. Het veld in kwestie kleurt rood en wanneer u de muisaanwijzer op het 

veldsymbool plaatst, verschijnt de nodige uitleg. 

  

Naargelang de rechten die u hebt, kan deze contactpersoon worden gebruikt door uzelf (Mij). 

 

Door een gebruiker groep. In dat geval dient u de groep aan te duiden die deze contactpersoon kan 

gebruiken. 

 

Of op het niveau van de klant (afhankelijk van uw rechten). In dat geval kunnen alle gebruikers van de 

organisatie de contactpersoon gebruiken. 
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Als u eerder hebt gemaakt groepen om uw contacten (§ 1.4.4.3) tegemoet te komen, kunt u ervoor kiezen 

om nieuwe contacten opslaan in een of meer van uw keuze. 

 

Om de contactpersoon op te slaan, drukt u op:  

De nieuwe ontvanger wordt vanaf nu weergegeven in het venster met contactpersonen, in het onderdeel 

'Niet gegroepeerde' contactpersonen. 

 

Vanuit dit venster kunt u een contactpersoon bewerken om de gegevens te wijzigen:  

U kunt een contactpersoon verwijderen via het icoontje:  

U kunt de contactpersoon verplaatsen met het icoontje:  u kunt pas contactpersonen verplaatsen nadat u een 

groep hebt aangemaakt. 

1.4.4.2 Verschillende contactpersonen tegelijk toevoegen: 

U kunt ook verschillende contactpersonen vanuit een extern CSV-bestand toevoegen ('CSV' staat voor 

'comma separated value'). Deze contactpersonen kunnen allemaal samen of in afzonderlijke groepen 

worden geïmporteerd. 

Gebruik het CSV-model als hulp voor het aanmaken van uw eigen CSV-bestand. 

 

Opmerking: meer dan 800 contacten per bestand kan latency veroorzaken, is het niet raadzaam om het 

aantal contacten per dossier overschrijden. 



  

Met Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

® All rights of reproduction and distribution are reserved and the exclusive property of INFORIUS SPRL, including 

downloadable documents. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Versie: 1.2 Sept. 2013 

25 
www.mysmsc.com  Mail: office@inforius.eu  Geniet van uw oplossing 

SMS 

 

 Klik op 'Model' om het bestand op uw lokale computer te openen: 

 

Nadat u het model hebt geopend, kunt u het gebruiken als basis voor uw eigen CSV-bestand: 

 

Behoud de eerste rij (Company; first name; last name; mobile; group). 

Vul uw eigen gegevens in vanaf rij 2. Daarbij dient het gsm-nummer altijd in internationaal formaat te 

worden ingevoerd (+324xxxxxxxx). 

Let op als u de kolom 'group' invult! Indien u de naam van een bestaande groep invoert, dient u deze op 

exact dezelfde manier te noteren. Indien u de naam van een nieuwe groep invoert, wordt deze groep 

via het CSV-bestand aangemaakt. 

Eenmaal u het bestand hebt ingevuld, bewaart u het via de optie 'Opslaan als' in CSV-formaat op uw pc. 

Bv.:  om het bestand op te slaan, bevestigt u alle dialoogvensters in 

MS Windows™ met 'OK' of 'JA'. 

Daarna uploadt u het bestand naar de applicatie door eerst op uw computer naar het bestand te zoeken 

en vervolgens op 'Uploaden' te klikken. 

   

De applicatie toont dan de contactpersonen die zullen worden geüpload. Bij een fout of een dubbele 

ingang wordt u daarvan op de hoogte gebracht. 
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Voordat u de contactpersonen daadwerkelijk importeert, kunt u nog wijzigingen aanbrengen aan uw 

contactpersonen via het icoontje . 

Bent u tevreden met de gegevens, druk dan op . 

Zodra uw contactpersonen geïmporteerd zijn, verschijnen ze in de lijst met contactpersonen. 

Indien u ze geïmporteerd hebt zonder ze aan een bepaalde groep toe te wijzen, dan worden ze aan de 

'Niet gegroepeerde' contactpersonen toegevoegd. 

 

U kunt ze nog altijd verplaatsen van groep door op  of  te drukken of via 
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1.4.4.3 Een groep contactpersonen aanmaken: 

Om uw contactpersonen te kunnen groeperen, dient u eerst groepen toe te voegen. 

Dit kunt u op verschillende manieren doen, onder meer zoals uitgelegd in § 1.4.4.2, bij het importeren van 

contactpersonen. 

U kunt ook handmatig een groep aanmaken met de knop: 

 

U krijgt het volgende scherm te zien: 

 

Hier ziet u het scherm om een nieuwe groep te bewerken (aan te maken). Indien er al niet-gegroepeerde 

contactpersonen aanwezig zijn, dan zullen ze op het scherm worden weergegeven, zodat u snel 

contactpersonen kunt selecteren en invoegen in de nieuwe groep. 

Geef de groep eerst een naam. 

Vervolgens kunt u, afhankelijk van uw rechten, de groep laten gebruiken door: 

 Uzelf (Mij). 

 Een Gebruiker groep. In dat geval dient u de gebruikersgroep aan te duiden die deze groep 

contactpersonen kan gebruiken. 

 Op het niveau van de klant (Allemaal) (afhankelijk van uw rechten). In dat geval kunnen alle 

gebruikers van de organisatie de contactpersonengroep gebruiken. 
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Selecteer ten slotte de contactpersonen (indien aanwezig) die u in deze groep wenst te plaatsen. 

 

Een voorbeeld van lege contactpersonengroepen: 

 

Een voorbeeld van een niet-lege contactpersonengroep: 

 

Wanneer u een contactpersonengroep wilt gebruiken bij het opstellen van een bericht, krijgt u ongeveer 

het volgende scherm te zien: (met een selectievakje om de groep te selecteren). 
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1.4.4.4 Contactpersonen kopiëren: 

Contactpersonen kunnen deel uitmaken van verschillende groepen. 

 

Selecteer een of meer contactpersonen en druk vervolgens op “Contacten” 

Het scherm 'Verplaats dit contact naar' wordt weergegeven: 

 

Kies de groep waarin u de contactpersonen wenst te plaatsen: 

 

Indien de nieuwe groep dezelfde is als de oorspronkelijke groep, zullen de contactpersonen niet worden 

gekopieerd. 
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1.4.4.5 Een contactpersoon verwijderen: 

Let op! Indien u een contactpersoon uit een groep verwijdert, wordt deze persoon verwijderd uit alle 

groepen waar hij deel van uitmaakt.  

Selecteer de contactpersoon en druk op:  of op  

 

Een bericht waarschuwt u dat het bericht definitief verloren gaat. 

 

U kunt een contactpersoon uit een groep verwijderen door de groep te bewerken. 

Selecteer de groep en klik op:  

U krijgt het volgende scherm te zien: Met behulp van de selectievakjes, vinkt u de contactpersonen uit die 

u uit de groep wenst te verwijderen::  

 

Sluit daarna het venster met de toets 'Ok'. 
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1.4.4.6 Een contactpersoon aanmaken op basis van een niet-opgeslagen nummer: 

Hebt u in het verleden verschillende niet-opgeslagen nummers gebruikt, dan kunt u die op elk moment 

omzetten in contactpersonen. 

Gebruik daarvoor de toets:  

Hebt u nog geen niet-opgeslagen nummers gebruikt, dan krijgt u het volgende scherm te zien: 

 

Indien u in het verleden al niet-opgeslagen nummers hebt gebruikt, dan krijgt u het volgende scherm te 

zien: 

 

Om een niet-opgeslagen nummer op te slaan als contactpersoon, drukt u eerst op: . U komt terecht 

in het scherm 'Contact bewerken':  

 



  

Met Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

® All rights of reproduction and distribution are reserved and the exclusive property of INFORIUS SPRL, including 

downloadable documents. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Versie: 1.2 Sept. 2013 

32 
www.mysmsc.com  Mail: office@inforius.eu  Geniet van uw oplossing 

SMS 

 

Nadat u de fiche van de contactpersoon hebt ingevuld, slaat u de gegevens op. De contactpersoon wordt 

nu toegevoegd aan de niet-gegroepeerde contactpersonen. 

Vervolgens kunt u de contactpersoon toevoegen aan een groep contactpersonen. 

Op om het even welk moment kunt u ook de lijst met niet-opgeslagen nummers wissen. Druk hiervoor op 

de toets: 

 

U komt dan opnieuw terecht in het scherm: 
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1.4.4.7 Een contactpersoon zoeken: 

Om snel een contactpersoon op te zoeken, gebruikt u de knop 'Filters'. 

 

Standaard is de filter 'LEEG'. Er zijn geen zoekcriteria. 

U krijgt het volgende venster te zien: 

 

U kunt filteren op: 

 Persoonlijk = enkel op basis van uw eigen contactpersonen. 

 Op basis van een tekst (naam, voornaam, bedrijf ...). 

 Op basis van een bepaalde groep. 

Nadat u de filter hebt toegepast, ziet het scherm er als volgt uit: 

 

U kunt de contactpersoon selecteren, wijzigen, verplaatsen of verwijderen met de toetsen:  

 

Om terug te keren naar het ongefilterde scherm:  

 =>  
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1.5 ADMIN (DASHBOARD) 

Uw dashboard is van toepassing op al uw actieve contracten. 

 

Beschikt u over een 'Single' account, dan hebt u toegang tot dit menu-item. 
Ook als u administrator bent van een 'Multi Users'-account, dan hebt u toegang tot dit menu-item. 
Als u echter groepsbeheerder en/of een gewone gebruiker bent, dan hebt u geen toegang tot dit menu-
item. 
Dit scherm is verdeeld in verschillende onderdelen, waarvan sommige louter informatief zijn. In andere 
onderdelen kunt u daarentegen wijzigingen aanbrengen. 

1.5.1 Beschrijvend onderdeel: 

 

Verklaring van de verschillende velden: 

Titel: naam van uw onderneming/organisatie. 

Rechtsvorm: de rechtsvorm van uw onderneming/organisatie. 

BTW = het ondernemingsnummer dat INFORIUS op uw factuur zal vermelden. Op dit veld is er een 

invoermasker van toepassing: bijvoorbeeld in te vullen als: 

 

Adres = Straat + Nummer en bus + Postcode + Gemeente + Land. 

Telefoon en Fax = het telefoon- en faxnummer waarop Inforius u kan bereiken. 

EMail = het e-mailadres waarop u meldingen in geval van een lage kredietwaarde wilt ontvangen. 

Lage kredietlimiet = een limietwaarde. Zodra deze wordt bereikt, ontvangt u een melding via e-mail. 

Extra e-mail adres = e-mailadressen die deze melding ook zullen ontvangen (scheid meerdere adressen 

van elkaar met een puntkomma en plaats geen spaties tussen de ingevoerde adressen). 
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1.5.2 Onderdeel 'Contracten': 

 

Dit deel van het administratiescherm toont de verschillende producten (licenties) die u voor uw account 

kunt gebruiken. Gekleurde afbeeldingen geven aan dat de toepassing gebruikt kan worden, de blauwe 

afbeeldingen duiden op een niet-actieve toepassing.  

Wanneer u de muis op een van deze logo's plaatst, verschijnt deze informatie. 

 

1.5.3 Onderdeel 'Staat': 

Onder deze rubriek vindt u de gegevens voor uw account terug. Op die manier kunt u op elk moment de 

resterende mogelijkheden nagaan voor het beheer van uw groepen en gebruikers. De maximumwaarden 

hangen af van het type account dat u bij INFORIUS hebt besteld. 

De begrippen administrator, groep en gebruiker worden uitgelegd in § 1.1. 

 

Bijvoorbeeld: deze account biedt de volgende mogelijkheden: 

 Maximaal aantal gebruikers: Er kunnen 50 gebruikers worden geactiveerd en er is al 1 gebruiker 

actief. 

 Maximaal aantal groepen: er kunnen tot 10 gebruikersgroepen worden aangemaakt en er is al 1 

groep actief. 

 Maximaal aantal administrators per klant: het aantal administrators dat actief is voor de account 

(minimum 1) 

 Maximaal aantal administrators per groep: het aantal mogelijke beheerders per gebruikersgroep. 
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Onderdeel groepsbeheer: 

Enkel een klantadministrator kan via dit menu-item de gebruikersstructuur binnen zijn organisatie 

ontwerpen en aanpassen. Op het ogenblik dat uw account door INFORIUS wordt aangemaakt, wordt er 

standaard een eerste groep aangemaakt. Deze standaardgroep is de groep die standaard aan de 

administrator wordt toegekend. 

1.5.3.1 Standaardgroep: 

 

U kunt deze groep wijzigen met het icoontje voor bewerken.   

 

Het venster 'Bewerk groep' wordt geopend: 

 

U kunt de volgende velden wijzigen: 

 Titel = naam die u aan de groep wilt geven. 

 Lage kredietlimiet = wanneer het krediet dat aan de groep is toegekend tot onder deze waarde 

daalt (standaard alle kredieten), ontvangt u een melding via e-mail. 

Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, verlaat u het scherm met de toets . Om het scherm te 

verlaten zonder wijzigingen aan te brengen, klikt u gewoon op het symbool:  

  



  

Met Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

® All rights of reproduction and distribution are reserved and the exclusive property of INFORIUS SPRL, including 

downloadable documents. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Versie: 1.2 Sept. 2013 

37 
www.mysmsc.com  Mail: office@inforius.eu  Geniet van uw oplossing 

SMS 

 

1.5.3.2 Nieuwe groep: 

U kunt nieuwe groepen aanmaken, rekening houdend met het maximum aantal toegelaten groepen. 

Gebruik hiervoor de functie 'Voeg gebruikersgroep' onder aan het scherm: 

 

Het venster 'Bewerk groep' wordt geopend: 

 

Vul de naam in van de groep die u wenst aan te maken, alsook de grenswaarde voor laag krediet 

(wanneer de kredietwaarde voor de groep tot onder deze waarde daalt, ontvangt u een melding via e-

mail). Dit veld is niet verplicht als u geen specifiek krediet toekent aan de groep. Laat in dat geval het veld 

gewoon leeg. 

Het selectievakje 'Is actief' biedt u de mogelijkheid een groep aan te maken die u nadien kunt in- of 

uitschakelen naargelang de noden van uw organisatie. Opgelet! Indien u een groep uitschakelt die 

gebruikers bevat, worden alle gebruikers (leden) van deze groep uitgeschakeld. 
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Indien een groep actief is, wordt de naam van de groep in donkere letters weergegeven. 

 

Indien een groep inactief is, wordt de naam van de groep in heldere letters weergegeven. 

 

Zodra een groep wordt uitgeschakeld, wordt er met deze groep geen rekening meer gehouden voor het 

berekenen van het maximum aantal beschikbare groepen (Staat). Indien u echter het maximum aantal 

groepen hebt bereikt en u probeert een uitgeschakelde groep opnieuw actief te maken, dan zal de 

applicatie dit weigeren. 

Wanneer er een nieuwe groep wordt aangemaakt, zijn er nog geen gebruikers aan toegekend. 

 

Behalve bij de standaardgroep. Deze groep bevat reeds de aanmeldingsinstellingen van de administrator. 

 

De instellingen van deze gebruiker (administrator) kunnen via het icoontje  worden bewerkt. Op die 

manier kan onder meer het wachtwoord worden gewijzigd dat standaard door INFORIUS werd toegekend. 

U kunt groepen en inactieve gebruikers via het scherm te tonen: 
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1.5.3.3 Veranderen van standaardgroep: 

Zodra u minstens 1 andere groep hebt aangemaakt, hebt u de mogelijkheid om een andere groep als 

'Standaardgroep' aan te duiden (zelfs indien u deze groep een andere naam gaf). Gebruik hiervoor de 

toets: 

 

  

Verander de standaardgroep en bevestig de wijzigingen. 

Om uw keuze te bevestigen, druk op . 

Opgelet! Er kan slechts 1 actieve groep de nieuwe standaardgroep worden. 
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1.5.3.4 De instellingen van de administrator wijzigen (standaard een gebruiker): 

De instellingen van deze gebruiker (administrator) kunnen via het icoontje  worden bewerkt. Op die 

manier kan onder meer het wachtwoord worden gewijzigd dat standaard door INFORIUS werd toegekend. 

Het venster 'Bewerk gebruiker' wordt geopend. 

 

Instellingen: 

 Voornaam en Naam zijn verplichte velden. Opgelet! U dient alle verplichte velden in te vullen om 

de instellingen te kunnen bewaren.  

 Login is een uniek veld dat u kunt wijzigen (gebruikersnaam bij het aanmelden). 

 Wachtwoord: niet zichtbaar (versleuteld), maar kan gewijzigd worden. Indien u het wachtwoord 

niet meer kent, kan Inforius een nieuw voor u aanmaken. 

 E-mail: het adres dat gebruikt wordt om een melding te sturen in geval van laag krediet. 

 Gsm: een informatief veld. 

 Taal: standaard is dit de taal die bij het aanmaken van de account werd geselecteerd. Indien u 

deze instelling wijzigt, treden de wijzigingen onmiddellijk in werking en worden ze standaard 

toegepast wanneer u zich de volgende keer aanmeldt. 
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 Beheerder klant: geeft u de mogelijkheid om deze gebruiker aan te duiden als administrator van 

de toepassing. Indien u het vakje uitvinkt, krijgt u een waarschuwing te zien met de melding dat 

deze gebruiker voortaan geen toegang meer zal hebben tot de menu-items die voorbehouden 

zijn aan de administrator. In dat geval dient u deze rechten toe te kennen aan een andere 

gebruiker. Afhankelijk van de rechten voor uw account, is het eventueel mogelijk om meerdere 

klantadministrators aan te duiden. 

 

 Beheerder Groep: standaard is de administrator ook een gebruiker die zijn groep kan 

beheren. U kunt het vakje uitvinken indien u niet wenst dat dit recht wordt toegekend. 

 Groep Id: indien de gebruiker standaard een groep mag beheren, dan kunt u hier bepalen 

welke groep hij mag beheren. 

(Zie ook: § 1.1). 

 Is actief: kan niet worden gewijzigd op dit niveau (zie meldingskader op het scherm). 
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1.5.3.5 Een nieuwe gebruiker toevoegen: 

Om een nieuwe gebruiker voor uw applicatie(s) toe te voegen (uw dashboard heeft betrekking op alle actieve 

contracten), drukt u op de knop:   

Het venster 'Bewerk gebruiker' wordt geopend en u kunt nu de instellingen invoeren die u 

wenst toe te passen. 

 

Instellingen: 

 Voornaam en Naam zijn verplichte velden. 

 Login is een uniek veld dat u kunt wijzigen (gebruikersnaam bij het aanmelden). 

 Wachtwoord: niet zichtbaar (versleuteld), maar kan gewijzigd worden. Indien u het wachtwoord 
niet meer kent, kan Inforius een nieuw voor u aanmaken. 

 Email en GSM: zijn informatieve velden. 

 Taal: standaard is dit de taal die bij het aanmaken van de account werd geselecteerd. Indien u 
deze instelling wijzigt, treden de wijzigingen onmiddellijk in werking en worden ze standaard 
toegepast wanneer de gebruiker zich de volgende keer aanmeldt. 

 Beheerder klant: laat u toe om deze gebruiker als administrator van de applicatie aan te duiden. 
Indien u het vakje aanvinkt en er al een andere administrator werd aangeduid, dan zult u, 
afhankelijk van het maximum aantal klantadministrators, al dan niet nog een extra administrator 
kunnen aanduiden. In dat geval zult u de instellingen moeten wijzigen van de andere gebruiker 
die deze rechten heeft.  

 Beheerder groep: een gebruiker kan zijn groep beheren (afhankelijk van het maximum aantal 
administrators per groep). U kunt het vakje uitvinken indien u niet wenst dat dit recht wordt 
toegekend. 

 Groep: indien de gebruiker standaard een groep mag beheren, dan kunt u hier bepalen welke 
groep hij mag beheren. 

 Klik ten slotte op 'Ok'. 

 (Zie ook: § 1.1). 
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Nadat de nieuwe gebruiker werd aangemaakt, toont het administratiescherm de hiërarchische 

samenstelling van de groepen en of de leden van de groep al dan niet over beheersrechten beschikken. 

 

Indien u de status van administrator niet kunt wijzigen voor een bepaalde gebruiker, dan zal de applicatie 

u dit melden in een bericht boven de menubalk. 

 

Een groepsadministrator ontvant via e-mail een melding indien het krediet laag is voor zijn groep. Dit is 

evenwel afhankelijk van de configuratie-instellingen van de accountadministrator en van het feit of de 

groepsadministrator al dan niet een geldig e-mailadres heeft ingevoerd om deze melding te verzenden. 
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1.5.4 Kredieten beheren: 

Via het menu-item 'Herladen' kan de administrator als enige bepaalde acties uitvoeren. 

 

1.5.4.1 Saldogedeelte: 

Het saldo van de kredieten wordt toegekend aan de standaard groep, dan is de beheerder kan alleen al 

maakt een verdeling van de middelen per actieve groep. Wanneer een groep wordt inactief, hij verliest 

zijn kredieten.  

VOOR    NA 

     

Aangezien de waarde voor laag krediet bij het aanmaken van de groepen wordt bepaald, ontvangt de 

administrator per groep afzonderlijk een melding indien de vastgestelde limiet wordt overschreden. 

Om de verdeling te wijzigen, druk op:  

U krijgt het volgende scherm te zien: (voorbeeld) 
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Voor elke bestaande groep (ook al is deze niet actief) beschikt u over een schuifknop om het resterend 

krediet aan te passen. De eerste keer dat u dit scherm opent, zult u merken dat het totale krediet aan de 

standaardgroep wordt toegekend. Hebt u de verdeling correct ingesteld, druk dan op . 

U kunt ook als beheerder, een krediet van uw keuze geven aan alle groepen die er geen meer hebben 

(waarvan het krediet op nul staat) en dit binnen de grenzen van het saldo van de niet uitgekeerde 

kredieten. 

Voorbeeld: 

 

Resultaat: 

 

Voor      Na 
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1.5.4.2 Procedure om krediet op te laden: 

Om krediet op te laden, gebruikt u de link naar de INFORIUS-bestelbon. 

Deze link ziet er als volgt uit:  

 

Gebruik deze functie enkel als u werkt met het systeem van kredietherlaadbeurten. 

Enkel administrators hebben de mogelijkheid om krediet op te laden voor een account. 

1.5.4.3 Historiek kredietherlaadbeurten: 

Dit onderdeel geeft u een overzicht van de datums waarop de herlaadbeurten werden uitgevoerd en de 

hoeveelheid opgeladen kredietwaarde op uw account. 

Via dit scherm krijgt u in realtime het saldo te zien dat overblijft van uw laatste herlaadbeurt. 

 

1.5.4.4 De rubriek 'Hulp': 

Dit scherm heeft twee functies: 

 Eerst en vooral krijgt u een globaal overzicht van uw verbinding, alsook enkele praktische 

inlichtingen. 

 

 Daarnaast krijgt u op een snelle manier toegang tot de helpbestanden. U kunt enkel de 

bestanden raadplegen waarvoor u een licentie hebt. 

 



  

Met Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

® All rights of reproduction and distribution are reserved and the exclusive property of INFORIUS SPRL, including 

downloadable documents. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Versie: 1.2 Sept. 2013 

47 
www.mysmsc.com  Mail: office@inforius.eu  Geniet van uw oplossing 

SMS 

 

1.5.5 Verkeersrapporten (Historiek): 

1.5.5.1 Grafiek: 

Elke gebruiker heeft toegang tot zijn verkeersrapport. Als administrator kunt u niet alleen uw verkeer 

bekijken, maar ook het kredietverbruik voor de verschillende groepen en gebruikers. 

Het eerste wat u te zien krijgt op het scherm is de grafiek met maandelijke uitgaande berichten. Deze zijn 

weergegeven voor een volledig kalenderjaar. 

 

Plaats de muisaanwijzer op de balk die het aantal uitgaande berichten voor de maand in kwestie 

weergeeft om het exacte aantal voor die periode te kennen. 

 

De kleur van de balk geeft aan welk type medium er gebruikt werd (afhankelijk van de toepassingen die u 

gebruikt). 
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1.5.6 Reporting (Historiek):  

 

1.5.6.1 Rapporten inkijken (Historiek): 

Standaard krijgt u de volgende pagina te zien: 

 

In dit scherm kunt u kiezen tussen drie soorten filters: 

o Berichtenhistoriek. 

o Ontvangen antwoorden. 

o Facturatie aan derden. 

Kies eerst de gewenste filter en selecteer vervolgens een periode. 

 

Standaard wordt de periode getoond die loopt vanaf een maand geleden tot en met de huidige datum. 

Gebruik de kalenders om de periode aan te passen. Klik daarvoor op het veld 'Startdatum' en/of 

'Einddatum'. 

   

Bent u tevreden met de ingestelde periode, druk dan op de knop . Zoniet, dan kunt u uw 

selectie verder verfijnen door een type medium te kiezen. 
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Als u slechts 1 type medium gebruikt, dan kiest u met de optie 'Alle' standaard voor dit medium. 

De andere filters bieden u de mogelijkheid om rapporten voor alle groepen of per groep te bekijken, of 

ook per gebruiker van een specifieke groep. 

  

Bent u tevreden met de selectie, druk dan op de knop  om de zoekopdracht toe te passen. 
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Het rapport wordt in de vorm van een tabel geopend: 

 

1.5.6.2 De tabel met verzonden berichten interpreteren: 

 

Het paginanummer, gevolgd door het aantal opgenomen berichten en het aantal studiepunten 

geconsumeerd. 

De knop "Export" kunt exporteren (CSV) je volledige rapport als het bevat een zeer groot aantal 

berichten, ontvangt u een e-mail om u te informeren over de beschikbaarheid van dit rapport. 

 

Het verslag zal beschikbaar zijn met:  

Dit zal een scherm waarin u 'downloaden' van uw rapport te openen, deze interface toont ook de datum 

van uw laatste download. 
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De verschillende kolommen zijn: 

 

Date = datum en tijdstip van verzending. 

To = ontvanger. 

Text = inhoud van het verzonden bericht. 

Country = bestemming. 

Type = type medium dat gebruikt werd. 

Units = gebruikt krediet voor deze verzending. 

Ack Date = datum en tijdstip waarop er van de gsm van de bestemmeling een ontvangstbevestiging werd 

ontvangen. 

Status = type ontvangstbevestiging dat door het mobiele netwerk werd verzonden (zie ook algemene 

documentatie). 

Aan het einde van de tabel (afhankelijk van het aantal pagina's), ziet u om hoeveel berichten het gaat. 

 

Uitleg van de statuten 

Sent Verzonden 

Queued In wacht 

Out of credit Niet genoeg Krediet 

Invalid target country Ongeldige ontvanger 

General error Systeemfout 

Message received by recipient Bericht bevestiging 

Sent Verzonden en wacht op bevestiging 

Not delivered Niet ontvangen door de ontvanger 

Spam suspected Zelfde bericht naar de zelfde nummer binnen 10 minuten 

Socket exception Stuur poging mislukte, gebruik dan een andere gateway 
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1.5.6.3 De tabel met ontvangen antwoorden interpreteren: 

Hoewel u met de dienst SMSReply (optie) zowel antwoordberichten via e-mail, FTP of API kunt ontvangen, 

hebt u daarnaast ook de mogelijkheid om de ontvangen antwoorden te bekijken op uw account. 

Door dezelfde filterprincipes toe te passen als bij de verzonden berichten, krijgt u ongeveer de volgende 

tabel te zien: 

 

De verschillende kolommen zijn: 

 

Date = datum waarop het antwoord werd ontvangen. 

Sender = nummer van de gsm die het bericht heeft verzonden. 

Content = ontvangen bericht. 

Is Reply = (True is een antwoord op een uitgaand bericht en False is een binnenkomend bericht dat niet 

rechtstreeks gekoppeld is aan een uitgaand bericht). 

Type = type medium dat gebruikt werd voor het antwoorden. 
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1.5.6.4 Facturatie: 

Met behulp van dezelfde filters, kunt u een eenheidsprijs opgeven om een totaalbedrag uit te komen, dat 

u vervolgens kunt gebruiken voor de gewenste doeleinden. 

Selecteer “Facturatie” 

 

Een gebruiker of een beheerder van een groep gebruikers kunnen niet het factureringssysteem gebruiken. 

 

In het veld:  

   

Vul de gewenste eenheidsprijs is. De laatst ingevullen prijs blijft staan, totdat u de prijs opnieuw aanpast. 

 

Het paginanummer, gevolgd door het aantal opgenomen berichten en het totaal facturatie prijs. 

De knop "Export" kunt exporteren (CSV) je volledige rapport als het bevat een zeer groot aantal 

berichten, ontvangt u een e-mail om u te informeren over de beschikbaarheid van dit rapport. 

 

Het verslag zal beschikbaar zijn met:  

Dit zal een scherm waarin u 'downloaden' van uw rapport te openen, deze interface toont ook de datum 

van uw laatste download. 
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De factureringstabel interpreteren: 

 

De verschillende kolommen zijn: 

Date = datum en tijdstip van verzending. 

To = ontvanger. 

Text = inhoud van het verzonden bericht. 

Country = bestemming. 

Type = type medium dat gebruikt werd. 

Units = gebruikt krediet voor deze verzending. 

Ack Date = datum en tijdstip waarop er van de gsm van de bestemmeling een ontvangstbevestiging werd 

ontvangen. 

Billed = bedrag dat gefactureerd werd met betrekking tot het facturatiebedrag. 

Status = type ontvangstbevestiging dat door het mobiele netwerk werd verzonden (zie ook algemene 

documentatie). 

Aan het einde van de tabel (afhankelijk van het aantal pagina's), ziet u het te factureren bedrag en het 

aantal berichten. 

 

1.5.6.5 De gereedschapsbalk van het rapport gebruiken: 

 

U kunt de pagina's selecteren:   

U kunt de schermweergave aanpassen:  
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1.5.6.6 Grafiek: 

 

Elke gebruiker heeft toegang tot zijn verkeersrapport. Als administrator kunt u niet alleen uw verkeer 

bekijken, maar ook het kredietverbruik voor de verschillende groepen en gebruikers. 

Het eerste wat u te zien krijgt op het scherm is de grafiek met maandelijke uitgaande berichten. Deze zijn 

weergegeven voor een volledig kalenderjaar. 

 

Plaats de muisaanwijzer op de balk die het aantal uitgaande berichten voor de maand in kwestie 

weergeeft om het exacte aantal voor die periode te kennen. 

 

De kleur van de balk geeft aan welk type medium er gebruikt werd (afhankelijk van de toepassingen die u 

gebruikt).  
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1.6 HULP 

 

Door op het menu-item 'Hulp' te klikken, krijgt u een scherm met informatie te zien: 

 

Uw rechten als gebruiker. 

De CLOUD-softwareversie en de datum van ingebruikname. 

En de omgeving waarop u werkt (test of productie). 

Via het tweede deel van het scherm kunt u de documentatie raadplegen in verband met de toepassingen 

(licenties) waarop u bent ingeschreven. 

Klik met de muis op een help-onderwerp om het bijhorende PDF-bestand te openen. 
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1.6.1 Wijziging van de persoonlijk wachtwoord 

U kunt altijd uw wachtwoord wijzigen zonder beroep te moeten doen op uw SMS INFO beheerder,  voor 

dit zult U onderstaande scherm gebruiken: 

 

Alle velden zijn verplicht, het wachtwoord is altijd hoofdlettergevoelig (HOOFDLETTER/kleine letter.) 

Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en kan niet gedecodeerd worden. 

U moet het dus onthouden op straffe van de toegang te verliezen tot uw interface. 

Vermijd te simpel wachtwoorden (1234 , uw voornaam , ... ) 

Oud wachtwoord = Voer uw huidige wachtwoord in. 

Nieuw wachtwoord = Voer uw nieuwe wachtwoord in (het moet absoluut verschillen van uw huidige 

wachtwoord).  

Bevestig het nieuwe wachtwoord = bevestig uw nieuwe wachtwoord, in het geval dat het niet conform is 

met het nieuwe wachtwoord, blijft het “vernieuwing” veld niet actief. 

 

Om uw nieuwe wachtwoord te bevestigen, gebruikt:  

Een bevestigingsbericht verschijnt:  
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1.7 IN GEVAL VAN VRAGEN 

Hebt u vragen over de menu-items, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, telefonisch of via e-

mail. 

Wij beantwoorden uw e-mailberichten binnen de 2 werkdagen. 

Telefoon: +32 81 74 43 40  E-mail: mysms@inforius.be 

Openingsdagen buiten de vakanties: van maandag tot vrijdag. 

Kantooruren: van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00. 


