
SOFTWARE STAGIAIRS – 
FACTUURGEGEVENS 

VERZENDEN  
Wanneer de factuur vervolledigd is (zie “Software stagiairs – Basisdemo”), klikt u op het icoon met de 
envelop om de factuur te verzenden. 

 



 

Er zal een pop-up verschijnen om aan te geven of alle verplichte gegevens zijn ingevuld. Klik op 
“Volgende”. 

 

 

Er zal een tweede pop-up verschijnen die vraagt naar uw identiteitskaart om de factuur te handtekenen. 
Breng uw identiteitskaart in en klik op “Handtekenen”. 



 

 

Er verschijnt een venster “PinPad Info – Cherry Smartboard”. Indien dit niet het geval is, controleer dan de 
instellingen van de .dll van de eID in de opties en de aansluiting met de kaartlezer. 

Vertaling venster: U gaat een rechtsgeldige elektronische handtekening plaatsen met uw 
identiteitskaart. Geef uw pincode in op het toetsenbord van de kaartlezer «Cherry SmartBoard 
XX44 0», of klik op «Annuleren». Waarschuwing: geef uw pincode NIET in indien u enkel wilt 
aansluiten op een site of een server. 

 



 

 

 



 

Daarna hebt u twee keuzes : 

• De mail onmiddellijk versturen door op “Verzenden” te klikken. 
• De factuur opslaan en ze manueel versturen naar stagiairs@fedris.be.  Hiervoor klikt u op 

“Bewaren als”. 

  

 

Indien u hebt gekozen om het bestand op te slaan en het manueel te versturen, zult u het bestand 
terugvinden als een .zip-bestand dat met de elektronische handtekening beveiligd is. 

mailto:stagiairs@fedris.be


 

Indien u de mail onmiddellijk wilt versturen, doet u dat door op “Verzenden” te klikken. 

 

Vul de SMTP-server in het voorziene vak in. Contacteer uw helpdesk indien u hulp nodig hebt. 



 

 

 

 

 



 

Klik nogmaals op “Verzenden” en daarna op “Einde”. 

 

 

Aangezien het document elektronisch getekend is, moet er geen papieren versie worden opgestuurd. 

Eenmaal de betaling is uitgevoerd door Fedris, krijgt u een e-mail ter bevestiging, met het overgemaakte 
bedrag en eventueel een lijst van geweigerde stagiairs. In de mail vindt u een versleuteld bestand 
“feedback.zip” dat u met de applicatie kunt decoderen. 

 



 

 

Om dat te doen, klikt u in het programma op “Bestand” en dan “Openen”. 

 

 

Selecteer het bestand “feedback.zip” en klik op “Save”. 

 

 


