
In dit document staan alle processen beschreven die een gebruiker van de website Marsival.be kan doorlopen. In dit document 
komen zowel zakelijke als particuliere gebruikers aan bod. Doel van dit document is het personeel van Marsival informeren over 
het gebruik van de website, zodat zij hun klanten na livegang van de website zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
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1. Ga	  naar	  “Mijn Marsival” en	  klik op	  Accountbeheer. U treft hier een	  overzicht van	  de accounts
in uw organisatie.

2. U	  kunt	  in	  dit	  scherm	  de	  persoonsgegevens	  wijzigen. Als	  u dat	  gedaan	  heeft	  klikt	  u	  onderaan
de pagina op	  “Gegevens opslaan”.

3. Wilt u	  de organisatie gegevens wijzigen? Dan	  dient u	  contact op	  te nemen	  met Marsival.
4. Wilt u	  uw wachtwoord	  wijzigen, zie dan	  1.2.2.
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4. Kies	  in	  de pop-‐up	  de bestellijst waaraan	  u	  de artikelen	  wilt toevoegen	  en	  klik op	  “Artikelen	  
exporteren”. U vindt de	  artikelen nu terug	  in de	  gekozen bestellijst in het “Mijn bestellijsten”
overzicht.

 Accountbeheer	  4

4.1 Accountbeheer	  zakelijke	  klant	  –	  beheerder/admin	  
In	  de	  Mijn	  Marsival	  omgeving	  bestaat	  de	  optie	  Accountbeheer.	  Hierin	  kan	  een	  beheerder/admin	  de	  
gebruikers/users	  van	  zijn	  organisatie	  instellen.	  Daarnaast	  legt	  hij/zij	  hier	  de	  basis	  voor	  een	  eventuele	  
autorisatiemodule.	  

4.1.1 Het	  bewerken	  van	  de	  eigen	  gegevens	  
In	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving	  kan	  een	  zakelijke	  account	  met	  beheerdersrechten	  zijn/haar	  
gegevens	  eenvoudig	  inzien	  en	  bewerken.	  Lees	  hieronder	  hoe.	  
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4.1.2 Het	  toevoegen	  van	  een	  nieuwe	  account	  voor	  uw	  organisatie	  
Wilt	  u	  een	  nieuwe	  account	  voor	  uw	  organisatie	  toevoegen?	  Volg	  dan	  de	  volgende	  stappen.	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Accountbeheer”.	  U	  treft	  hier	  een	  overzicht	  van	  de
accounts	  in	  uw	  organisatie.

2. Klik	  rechtsboven	  in	  beeld	  op	  “Nieuwe	  account	  aanmaken”.
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3. Vul	  de	  gegevens	  in	  van	  de	  persoon	  voor	  wie	  u	  account	  u	  wilt	  aanmaken.	  En	  klik	  onderaan	  de	  
pagina	  op	  “Account	  toevoegen”.	  

4. Er	  wordt	  nu	  een	  email	  verstuurd	  naar	  het	  emailadres	  dat	  door	  u	  voor	  dit	  nieuwe	  account	  is	  
ingegeven.	  	  

a. Als	  er	  op	  dit	  emailadres	  al	  een	  account	  bij	  Marsival	  bekend	  is,	  ziet	  u	  onderstaande	  
melding.	  Indien	  een	  reactie	  van	  de	  toegevoegde	  persoon	  uitblijft,	  kunt	  u	  de	  email	  
opnieuw	  versturen.	  

	  

5. Zodra	  de	  uitgenodigde	  persoon	  op	  de	  activatielink	  in	  de	  email	  klikt	  verdwijnt	  de	  melding	  en	  
is	  het	  contactpersoon	  actief	  lid	  van	  uw	  organisatie	  op	  Marsival.be.	  

6. Vervolgens	  kan	  uw	  collega	  met	  het	  zojuist	  aangemaakte	  account	  inloggen.	  U	  kunt	  nu	  
(eventueel)	  autorisatie	  instellen.	  Zie	  5.	  

4.1.3 Het	  verwijderen	  van	  een	  account	  in	  uw	  organisatie	  
Wilt	  u	  een	  bestaand	  account	  verwijderen?	  Volg	  dan	  onderstaande	  stappen:	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Accountbeheer”.	  Hier	  treft	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  
accounts	  in	  uw	  organisatie.	  

2. Klik	  op	  het	  account	  dat	  u	  wilt	  verwijderen.	  Onderaan	  de	  pagina	  treft	  u	  de	  knop	  “Account	  
verwijderen”.	  Klikt	  u	  daarop.	  
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3. Bevestig	  uw	  verzoek	  en	  de	  account	  is	  verwijderd.	  Deze	  account	  kan	  nu	  niet	  meer	  via	  uw	  
organisatie	  inloggen.	  

4.2 Accountbeheer	  zakelijke	  klant	  –	  gebruiker/user	  
Voor	  een	  zakelijke	  klant,	  zonder	  beheerdersrechten	  kunnen	  de	  gegevens	  beheerd	  worden	  in	  de	  
“Mijn	  Marsival”-‐omgeving	  onder	  “Mijn	  gegevens”.	  	  

	  

Hier	  kan	  de	  gebruiker	  zijn/haar	  persoonsgegevens	  aanpassen.	  Als	  een	  klant	  zijn/haar	  wachtwoord	  wil	  
wijzigen,	  zie	  dan	  1.2.2.	  

De	  organisatiegegevens	  zijn	  niet	  te	  wijzigen.	  Dat	  dient	  aangevraagd	  te	  worden	  bij	  Marsival.	  
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4.3 Accountbeheer	  particuliere	  klanten	  
Voor	  een	  particuliere	  klant	  kunnen	  de	  gegevens	  beheerd	  worden	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving	  
onder	  “Mijn	  gegevens”.	  Hier	  kan	  hij/zij	  zijn	  persoonsgegevens	  en	  adresgegevens	  wijzigen	  en	  opslaan	  
door	  op	  “Gegevens	  opslaan”	  te	  klikken.	  

	  

Als	  een	  particuliere	  klant	  zijn/haar	  wachtwoord	  wil	  wijzigen,	  zie	  dan	  1.2.2.	  

 Autorisatie	  5
Werkt	  u	  in	  uw	  organisatie	  met	  meerdere	  collega’s	  die	  elk	  hun	  eigen	  bestelling	  willen	  voorbereiden,	  
maar	  wilt	  u	  niet	  dat	  deze	  bestellingen	  zonder	  uw	  goedkeuring	  worden	  geplaatst	  bij	  Marsival?	  Dan	  is	  
autorisatie	  een	  goede	  oplossing	  voor	  u.	  

5.1 Het	  instellen	  van	  beheerders	  voor	  uw	  organisatie	  
Om	  gebruik	  te	  kunnen	  maken	  van	  de	  autorisatie	  functie	  op	  Marsival.be	  dient	  u	  onder	  “Autorisatie”	  >	  
“Autorisatie	  beheer”	  eenmalig	  de	  personen	  die	  autorisatie	  mogen	  verlenen	  en	  de	  daarbij	  behorende	  
bedragen	  in	  te	  geven.	  Klik	  vervolgens	  op	  “Beheerders	  opslaan”.	  
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-‐ Voor	  autorisatie	  dient	  u	  altijd	  een	  hoofdbeheerder	  in	  te	  stellen.	  	  

	  

-‐ U	  kunt	  twee	  niveaus	  van	  autorisatie	  ingeven.	  Dit	  is	  optioneel.	  	  
a. Wanneer	  u	  bijvoorbeeld	  Gebruiker	  X	  laat	  autoriseren	  tot	  een	  bedrag	  van	  1000,	  

zullen	  alle	  autorisatieverzoeken	  tot	  1000	  euro	  bij	  Gebruiker	  X	  uitkomen.	  
Autorisatieverzoeken	  boven	  de	  1000	  euro	  zullen	  bij	  de	  hoofdbeheerder	  uitkomen.	  

b. Wanneer	  u	  naast	  Gebruiker	  X	  (met	  een	  autorisatiebedrag	  van	  1000)	  ook	  nog	  
Gebruiker	  Y	  laat	  autoriseren	  tot	  een	  bedrag	  van	  2500,	  zullen	  alle	  
autorisatieverzoeken	  tussen	  de	  1000,01	  en	  2500	  euro	  bij	  Gebruiker	  Y	  uitkomen.	  De	  
autorisatieverzoeken	  tot	  en	  met	  1000	  zullen	  echter	  bij	  Gebruiker	  X	  blijven	  uitkomen.	  
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Alle	  autorisatieverzoeken	  boven	  de	  2500	  euro	  zullen	  bij	  de	  hoofdbeheerder	  
uitkomen.	  	  

5.2 Het	  instellen	  van	  bestellimieten	  voor	  accounts	  in	  uw	  organisatie	  
Onder	  “Mijn	  Marsival”	  >	  “Autorisatie”	  kan	  een	  beheerder/admin	  voor	  de	  gebruikers/users	  
bestellimieten	  instellen.	  Zie	  hieronder:	  

	  

-‐ Zodra	  het	  totaalbedrag	  van	  een	  bestelling	  boven	  de	  bestellimiet	  komt,	  gaat	  de	  bestelling	  ter	  
autorisatie	  naar	  de	  accounts	  die	  onder	  “Mijn	  Marsival”	  >	  “Autorisatie”	  als	  autorisatoren	  
staan	  ingesteld.	  	  

-‐ Wanneer	  een	  gebruiker	  een	  bestelling	  plaatst	  waarvan	  het	  totaalbedrag	  lager	  is	  dan	  
zijn/haar	  bestellimiet,	  wordt	  de	  bestelling	  gewoon	  bij	  Marsival	  geplaatst.	  

-‐ Indien	  de	  bestellimiet	  van	  een	  gebruiker	  op	  ‘1’	  staat,	  dient	  hij/zij	  al	  zijn/haar	  bestellingen	  ter	  
autorisatie	  in	  te	  dienen.	  	  

5.3 Bestellen	  met	  een	  bestellimiet	  (autorisatie)	  
Zodra	  een	  gebruiker	  met	  een	  bestellimiet	  een	  bestelling	  wil	  plaatsen	  waarvan	  het	  totaalbedrag	  
boven	  zijn/haar	  bestellimiet	  komt,	  dient	  hij	  deze	  in	  te	  dienen	  voor	  autorisatie.	  Dat	  gaat	  als	  volgt.	  

1. Zodra	  de	  gebruiker	  de	  bestelling	  wil	  plaatsen	  krijgt	  hij/zij	  onderstaand	  scherm	  te	  zien:	  
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2. Als	  hij/zij	  op	  “Volgende	  stap”	  klikt,	  ziet	  hij/zij	  het	  volgende	  scherm.	  In	  dit	  scherm	  ziet	  hij/zij	  
wie	  zijn/haar	  bestelling	  moet	  autoriseren	  en	  heeft	  hij/zij	  de	  mogelijkheid	  een	  boodschap	  aan	  
het	  autorisatieverzoek	  toe	  te	  voegen.	  Vervolgens	  kan	  de	  gebruiker	  op	  “Autorisatie	  verzoek	  
indienen”	  klikken.	  
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3. Er	  gaat	  nu	  een	  emailbericht	  naar	  de	  persoon	  die	  de	  order	  moet	  autoriseren.	  De	  gebruiker	  
komt	  op	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

4. De	  gebruiker	  ziet	  vervolgens	  in	  de	  Mijn	  Marsival	  omgeving	  onder	  “Mijn	  bestellijsten”	  de	  
volgende	  melding	  bij	  zijn	  ingediende	  bestelling	  staan:	  “Deze	  bestellijst	  moet	  nog	  worden	  
geautoriseerd”	  	  



67	  
Handleiding	  Marsival.be	  

	  

	  

	  

5. De	  beheerder/admin	  krijgt	  vervolgens	  een	  email	  waarin	  het	  autorisatieverzoek	  staat	  
genoemd.	  Zodra	  de	  beheerder	  op	  de	  link	  in	  de	  email	  klikt,	  of	  inlogt	  in	  de	  Marsival	  website,	  
ziet	  hij	  bij	  “Mijn	  Marsival”	  >	  “Autorisatie”	  de	  ingediende	  bestellijst	  staan.	  	  

	  

Let	  op:	  Wanneer	  een	  autorisator,	  autorisatie	  verleent	  voor	  verschillende	  vestigingen/locaties,	  
dan	  staan	  de	  ingediende	  bestellijsten	  van	  de	  overige	  locaties	  hier	  ook	  bij	  tussen.	  De	  indiener	  van	  
de	  bestellijst	  is	  te	  herkennen	  onder	  de	  kolom	  “aanvraag	  door”.	  

6. Wanneer	  de	  beheerder/admin	  op	  de	  titel	  of	  op	  de	  “Open”	  knop	  klikt,	  krijgt	  hij	  het	  
autorisatieverzoek	  te	  zien.	  De	  beheerder	  kan	  er	  vervolgens	  voor	  kiezen	  om	  de	  bestellijst	  te	  
weigeren	  of	  goed	  te	  keuren.	  
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7. De	  autorisator	  kan	  de	  bestellijst	  ook	  aanpassen.	  De	  aantallen	  kunnen	  aangepast	  worden.	  
Artikelen	  kunnen	  van	  de	  bestellijst	  worden	  verwijderd.	  Door	  op	  de	  knop	  artikelen	  toevoegen	  
te	  klikken	  kunnen	  er	  middels	  een	  snelinvoer	  functie	  nog	  artikelnummers	  aan	  de	  bestellijst	  
worden	  toegevoegd.	  
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8. Indien	  de	  beheerder	  weigert,	  moet	  hij/zij	  een	  reden	  voor	  het	  weigeren	  ingeven.	  Waarna	  
hij/zij	  de	  weigering	  kan	  bevestigen	  en	  versturen.	  
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a. De	  gebruiker	  die	  de	  autorisatie	  heeft	  ingediend	  krijgt	  nu	  een	  email	  waarin	  staat	  dat	  
de	  bestellijst	  is	  geweigerd	  en	  hij/zij	  krijgt	  de	  reden	  voor	  weigering.	  De	  originele	  
bestellijst	  is	  weer	  actief	  in	  het	  “Mijn	  bestellijsten”	  overzicht	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”	  
omgeving	  en	  kan	  aangepast	  worden.	  

9. Indien	  de	  beheerder	  de	  bestelling	  goedkeurt,	  heeft	  hij/zij	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  referentie	  
aan	  te	  passen	  en/of	  opmerkingen	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  bestelling.	  	  
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10. Een	  klik	  op	  “Bestellijst	  nu	  versturen”	  zet	  de	  bestellijst	  definitief	  door	  naar	  Marsival.	  De	  
orderbevestiging	  wordt	  vervolgens	  door	  Marsival	  aan	  de	  indiener	  van	  de	  bestelling	  
gestuurd.	  

Let	  op:	  Probeert	  u	  zoveel	  mogelijk	  het	  autoriseren	  van	  bestellijsten	  te	  bundelen	  (zonder	  tussenpozen	  
te	  accorderen).	  Op	  die	  manier	  kan	  de	  Marsival	  binnendienst	  de	  bestellijsten	  samen	  verwerken.	  
Eventuele	  dubbele	  verzendkosten	  worden	  dan	  ook	  gecorrigeerd.	  

 Overige	  processen	  6
Naast	  bovenstaande	  primaire	  processen.	  Zijn	  er	  ook	  overige	  (secundaire)	  processen	  te	  vinden	  op	  
Marsival.be	  hieronder	  komen	  aan	  bod:	  	  

-‐ Het	  gebruik	  van	  de	  zoekfunctie	  
-‐ Het	  indienen	  van	  contactformulieren	  
-‐ Inschrijven	  voor	  de	  digitale	  nieuwsbrief	  
-‐ Een	  afspraak	  maken	  met	  een	  adviseur	  
-‐ Het	  lezen	  en	  delen	  van	  artikelen	  in	  het	  Nieuws	  en	  Informatiecentrum	  

6.1 Het	  gebruik	  van	  de	  zoekfunctie	  
De	  zoekfunctie	  is	  een	  veelgebruikte	  functie	  op	  de	  Marsival	  website.	  Op	  de	  nieuwe	  website	  hebben	  
we	  de	  functionaliteit	  van	  deze	  functie	  uitgebreid.	  De	  zoekbalk	  boven	  in	  uw	  beeld	  is	  altijd	  zichtbaar.	  
Afhankelijk	  van	  waar	  u	  zich	  op	  de	  site	  bevindt,	  doorzoekt	  de	  zoekfunctie	  de	  Marsival	  database.	  Wilt	  u	  
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