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1. INLOGGEN
Alleen budgethouders (goedkeurders van inkoopfacturen) kunnen inloggen (met M-nummer en
Windows wachtwoord) om mandaat (mandaten) voor de goedkeuring van bestelaanvragen
(OTA’s) te verlenen.
In de webapplicaties van de UT vindt u onder tabblad Voor medewerkers in de rubriek Administratieve
applicaties de applicatie FB Gemandateerden bestelaanvragen.

2. HOMEPAGINA
De eerste keer dat u inlogt verschijnt een scherm zonder gegevens. U hebt namelijk nog geen
mandaten verleend.

De volgende keren zal een lijst met de (het) door u verleende mandaten (mandaat) getoond worden.
Per gemandateerde zullen de volgende gegevens worden weergegeven:
 Upnr: M-nummer van de gemandateerde
 Gemandateerde: naam van de gemandateerde
 Bedrijf
 Project van en Project tot en met: projectnummer of reeks van projectnummers waarvan u
budgethouder bent en waarvoor het mandaat geldt.
 Bedrag van (optioneel): bedrag waarboven de gemandateerde goedkeuring kan geven voor
een bepaald projectnummer of reeks van projectnummers.
 Bedrag tot en met: maximum bedrag waarvoor de gemandateerde goedkeuring mag geven
voor een bepaald projectnummer of reeks van projectnummers.
 Datum van en Datum tot en met (optioneel): periode waarvoor het mandaat geldig is.
 Datum Mutatie: datum van de laatste wijziging in het mandaat.
De applicatie beschikt over een zoek/filterfunctie. Het zoekveld vindt u boven de lijst met mandaten.

U kunt op alle gegevens van de lijst zoeken. Typ bijvoorbeeld de naam van een gemandateerde als u
alleen de mandaten van deze persoon wilt zien. Klik op de knop Go of druk op Enter om de resultaten
weer te geven.
U kunt een filter verwijderen door op

te klikken.

3. MANDATEN VASTLEGGEN: WANNEER?
De in de applicatie FB Bestelaanvragen ingediende OTA’s worden standaard aan de
budgethouder (goedkeurder van inkoopfacturen) van het ingevulde OFI-nummer ter
goedkeuring aangeboden.
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Als deze procedure niet bij de werkwijze binnen uw onderzoeksgroep/afdeling aansluit kunt u met de
applicatie FB Gemandateerden bestelaanvragen de goedkeuringsworkflow aanpassen.
Met name in de volgende gevallen dient u mandaten in de applicatie vast te leggen:
 U en andere mensen van uw onderzoeksgroep/afdeling mogen OTA’s indienen bij de afdeling
Inkoop (jullie zijn allemaal tekenbevoegd).
In dit geval dient u voor elke tekenbevoegde een mandaat vast te leggen. U dient dus ook
voor uzelf mandaten vast te leggen.


U geeft geen goedkeuring voor OTA’s. Andere mensen van uw onderzoeksgroep/afdeling zijn
hiervoor tekenbevoegd.
In dit geval dient u voor elke tekenbevoegde een mandaat vast te leggen.



Bij vakantie of ziekte van de goedkeurders (budgethouder en/of gemandateerde
goedkeurders)
Voordat u met vakantie gaat is het belangrijk dat u het (de) mandaat (mandaten) vastlegt van
degene (degenen) die in uw afwezigheid OTA’s mogen goedkeuren. Vakantieregels kunnen
van tevoren ingesteld worden door middel van het veld Datum van.

U kunt zoveel mandaten vastleggen als u wilt.

Wat als er meerdere goedkeurders zijn voor hetzelfde OFI-nummer of dezelfde reeksen van
OFI-nummers?
 Het verzoek tot goedkeuring wordt tegelijkertijd naar alle goedkeurders verstuurd.
 Bij goedkeuring door één van de goedkeurders krijgt de OTA de status Goedgekeurd. De
status wordt tegelijkertijd bij elke goedkeurder bijgewerkt zodat ze kunnen zien dat actie al
ondernomen is.
 Bij het invullen van het OFI-nummer door middel van de zoekfunctie worden alle
goedkeurders van dit OFI-nummer op het scherm getoond.
 Op het PDF formulier staat bij Budgethouder de naam van degene die de OTA werkelijk heeft
goedgekeurd.

4. MANDATEN VASTLEGGEN: HOE?
Om een nieuw mandaat te verlenen, dient u op de knop Nieuw mandaat te klikken.

Een scherm met, per bedrijf, alle reeksen van OFI-nummers waarvan u budgethouder bent
(goedkeurder van inkoopfacturen) verschijnt.
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Klik op het gewenste bedrijfsnummer. Een nieuw mandaatformulier verschijnt:
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Het formulier bestaat uit 3 onderdelen: Gemandateerde, Eigen projectnummer reeks en Project
details. Velden die verplicht zijn om in te vullen worden gemarkeerd met een *.
Gemandateerde
Vul eerst de naam van de gemandateerde in. Klik daarvoor op het pijltje naast het lege veld. Een
venster met een zoekveld verschijnt waar u de naam van de gemandateerde kunt typen.

Zodra u op de knop Search klikt worden de resultaten weergegeven. Klik op de gewenste
gemandateerde. Het veld Naam gemandateerde wordt dan automatisch ingevuld, alsmede de
organisatie, het organisatieonderdeel en het email-adres van de gemandateerde.
Eigen Project Nummer Reeks
Dit blok bevat geen invulvelden maar geeft de OFI-nummers aan waarvan u budgethouder bent en
dus waarvoor u mandaten af kunt geven (Geautoriseerd). Bij Uitgezonderd staan de eventuele OFInummers waarvoor u geen mandaten af kunt geven.
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Project details
Bij dit blok zijn alleen de velden Project van en Project tot en met verplicht.
Typ het OFI-nummer of de reeks van OFI-nummers waarvoor u de gemandateerde mandaat wilt
verlenen.
U heeft de mogelijkheid om, voor de ingevulde reeks van OFI-nummers, een minimum en maximum
bedrag in te vullen. Voorbeelden:
 Typ in het veld Bedrag tot en met €500 als u wenst dat de gemandateerde geen bedrag
hoger dan €500 goed mag keuren voor de ingevulde reeks van OFI-nummers.
 Typ in het veld Bedrag van €500 als u wenst dat de gemandateerde alleen voor bestedingen
groter dan €500 op de ingevulde reeks van OFI-nummers goedkeuring moet geven.
U heeft ook de mogelijkheid om, voor de ingevulde reeks van OFI-nummers, de periode van het
mandaat in te vullen. In het bijzonder wanneer u of de gemandateerde goedkeurder(s) met vakantie
gaat (gaan) of ziek bent/is (zijn), moeten de velden Datum van en/of Datum tot en met ingevuld
worden.
Belangrijk:
 De applicatie FB Bestelaanvragen houdt bij het versturen van de verzoeken tot
goedkeuring rekening met de bedragen en data die eventueel zijn ingevuld.
 De grensbedragen gelden per OFI-nummer en niet per gemandateerde.

Klik op Wijzigingen opslaan om het mandaat op te slaan.
Klik op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt opslaan.

5. MANDATEN WIJZIGEN/BEHEREN
U kunt te allen tijde de mandaten voor de goedkeuring van de bestelaanvragen aanpassen.
Mandaat wijzigen
Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie het mandaat aangepast moet
worden.

Het mandaatformulier verschijnt en de gegevens kunnen waar nodig aangepast worden.
Klik op Wijzigingen opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Mandaat verwijderen
Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie het mandaat verwijderd moet
worden.
Het mandaatformulier verschijnt. Klik op Verwijderen. De applicatie vraagt of u zeker weet dat u het
mandaat van deze goedkeurder wilt verwijderen. Klik op OK om te bevestigen.
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Alle mandaten van een gemandateerde verwijderen
Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie alle mandaten verwijderd moeten
worden.
Het mandaatformulier verschijnt. Klik op Verwijder alle mandaten. De applicatie vraagt of u zeker
weet dat u alle mandaten van deze goedkeurder voor het gekozen bedrijf wilt verwijderen. Klik op OK
om te bevestigen.

Belangrijk:
Wijzigingen in de mandaten hebben onmiddellijk effect voor de bestelaanvragen die nog op
goedkeuring wachten.
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