Data eXchange Platform

Opgepast: U heeft een andere taal dan Engels gekozen. Gelieve te noteren dat de vertaling van het platform nog steeds werk in
uitvoering is. Teksten die nog niet vertaald zijn zullen nog in het Engels getoond worden. Onze excuses voor het ongemak.
Sluiten

Toegangshulp tot het platform
Download PDF versie
Inleiding
Het FANC Data Exchange Platform (DXP) werd ontworpen voor de interactie tussen het FANC en zijn professionele partners.
Daarom gebeuren alle acties via het DXP-platform steeds binnen de context van een onderneming, die binnen DXP een
"organisatie" wordt genoemd. Dit houdt dus in dat u als professionele gebruiker van het platform steeds een organisatie
vertegenwoordigt.

Aanbevolen authenticatiemethode:
De gebruikers van professionele partners die toegang tot het FANC DXP-platform dienen te hebben, worden via het CSAM-platform
beheerd. CSAM biedt de ondernemingen een interface aan voor het organiseren en beheren van de rollen die ze willen toekennen
aan hun medewerkers die van de applicaties van de Belgische overheid, waaronder FANC DXP, gebruik maken. De gebruikers
kunnen op CSAM inloggen via de frequent gebruikte en betrouwbare identificatietechnologieën, zoals e-ID of ItsMe.
Indien u niet vertrouwd bent met het CSAM-platform, dan raden wij u aan de documentatie op de CSAM-website te lezen, die in
verschillende talen beschikbaar is. Voor een snel overzicht van de werking van het gebruikersbeheer in CSAM, verwijzen wij naar de
hieronder beschreven stappen.
OVERZICHT VAN HET GEBRUIKERSBEHEER IN CSAM (Raadpleeg ook deze link. U kan er een "step-by-step" gids downloaden)
1. De organisatie duidt een Hoofdtoegangsbeheerder aan. Wanneer de organisatie CSAM voor de eerste keer gebruikt, dan
moet deze fase door de wettelijke vertegenwoordiger (CEO) worden doorlopen.
2. De Hoofdtoegangsbeheerder kan eventueel één of meerdere standaard Toegangsbeheerders aanduiden aan wie hij één of
meerdere domeinen kan toevertrouwen.

Opmerking: De Hoofdtoegangsbeheerder is per definitie ook Toegangsbeheerder voor alle domeinen. Wanneer hij de
enige persoon is om deze rollen te vervullen, dan dienen er geen bijkomende Toegangsbeheerders te worden
aangeduid.

Belangrijk: De FANC DXP-applicatie behoort tot het domein van Binnenlandse Zaken. Wanneer u
Toegangsbeheerders aanduidt, zorg er dan ook voor dat ze wel degelijk met dit domein verbonden zijn, zodat ze de rollen
voor de FANC DXP-applicatie kunnen beheren!

3. Een Toegangsbeheerder maakt gebruik van het eGov Role Management (RMA) om de verschillende rollen aan de gepaste
gebruikers binnen de FANC DXP-applicatie (zie verder) toe te kennen.
In de meeste gevallen moeten de stappen 1 en 2 slechts occasioneel worden doorlopen, met name bij de eerste registratie in
CSAM, of telkens wanneer er binnen een organisatie de Hoofdtoegangsbeheerder of een lokale Toegangsbeheerder moeten
worden gewijzigd.

Stap 3 moet worden doorlopen telkens wanneer een nieuwe gebruiker toegang tot het FANC DXP-platform dient te hebben, of

wanneer de rollen van een bestaande gebruiker gewijzigd of geschrapt moeten worden.

Voor meer uitleg over CSAM raden wij u aan om contact op te nemen met de HR-dienst of de dienst Boekhouding van uw
organisatie. Daar het CSAM platform voor vele andere overheidstoepassingen gebruikt wordt (zoals social zekerheid en fiscale
aangiften), zijn zij er naar alle waarschijnlijkheid reeds vertrouwd mee. Zij zouden u ook moeten kunnen zeggen wie de
toegangsbeheerders binnen uw organisatie zijn.

Rollen gerelateerd aan FANC DXP
Het FANC DXP-platform bestaat uit verschillende modules. Afhankelijk van de behoeften van uw organisatie, kan u
toegang vragen tot een of meerdere modules. Bij elke module behoren een of meerdere rollen. Aan de professionele
gebruikers kunnen, indien nodig, meerdere rollen worden toegekend, bijvoorbeeld een rol in module A en een rol in
module B. Zoals reeds eerder toegelicht, wordt de toekenning van de rollen in de applicatie CSAM RMA beheerd door de
toegangsbeheerders van de organisatie die voor het domein Binnenlandse Zaken bevoegd zijn. We merken hierbij op
dat in de RMA-interface de namen van de rollen variëren naar gelang van de gekozen taal. Wij geven hieronder enkel de
namen in het Nederlands.
MODULES EN BIJHORENDE ROLLEN
National Dose Register (NDR)
FANC Worker Dose - Gegevensbeheer - Deze rol kan gegevens bewerken, zoals het uploaden van data
FANC Worker Dose - Raadplegen - Deze rol kan enkel « leesbewerkingen » uitvoeren

Physical Inventory (PHI)
FANC Fysieke Inventaris - Gegevensbeheer - Deze rol kan gegevens bewerken, zoals het uploaden van data
FANC Fysieke Inventaris - Raadplegen - Deze rol kan enkel « leesbewerkingen » uitvoeren

Euratom Drinking Water Directive (EDWD)
FANC Drinkwater Richtlijnen - Gegevensbeheer - Deze rol kan gegevens bewerken, zoals het uploaden van

data
FANC Drinkwater Richtlijnen - Raadplegen - Deze rol kan enkel « leesbewerkingen » uitvoeren

Transport Class 7 (TRAC7)
Op dit ogenblik enkel beperkt tot de FANC-gebruikers

Opmerking 1: De gebruikers krijgen toegang tot de functies op basis van hun minst restrictieve rol. Vb: een
gebruiker aan wie de rol van "Raadplegen" werd toegekend, zal ook gegevens kunnen bewerken wanneer hem/haar
voor dezelfde module ook de rol van "Gegevensbeheer" werd toegekend!

Opmerking 2: Wanneer de toegekende rol voor een gebruiker die momenteel op het FANC DXP-platform is ingelogd
gewijzigd wordt, dan moet deze uitloggen en opnieuw inloggen om deze wijzigingen te activeren.

Opgelet: Het is de verantwoordelijkheid van de Toegangsbeheerder van de organisatie om er steeds op toe te zien
dat de juiste rollen aan de juiste gebruikers zijn toegekend! Het FANC zal niet (en kan niet) tussenkomen bij het
beheer van de rollen en de gebruikers van de organisaties op het CSAM-platform!

Bijkomende authenticatiemethode: lokaal gebruikersaccount (klassieke gebruikersnaam en paswoord)

Vóór de invoering van de CSAM-authenticatie gebruikten de partners van het FANC een lokaal gebruikersaccount om toegang tot
het FANC DXP-platform te krijgen. Deze methode is nu evenwel verouderd en alle organisaties zouden zo snel mogelijk op de
CSAM-methode moeten overschakelen.

Nieuwe gebruikers die het FANC DXP-platform nog niet gebruikt hebben, moeten gebruik maken van de CSAMauthenticatie op het FANC DXP-platform, zoals hierboven beschreven. Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen moeten
de gebruikers nog een lokaal account aanmaken om toegang tot FANC DXP te verkrijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor
een buitenlandse werknemer die geen Belgisch rijksregisternummer of BIS nummer heeft. In dat geval raden wij u aan om met
het FANC contact op te nemen om een speciale toegang tot dit platform aan te vragen.

Er wordt aan de huidige gebruikers gevraagd om zo snel mogelijk van de CSAM-authenticatie gebruik te maken
en om aan hun toegangsbeheerder te vragen hen de gepaste rollen toe te kennen. Wanneer u voor de eerste keer
via CSAM inlogt, dan zal een wizard u bijstaan om uw bestaand lokaal account aan uw CSAM-identificatie te linken.

OVERGANGSPERIODE VOOR DE BESTAANDE GEBRUIKERSACCOUNTS
Om de overgang van de lokale accounts naar de nieuwe CSAM-authenticatie te vergemakkelijken, is er een overgangsperiode
voorzien tot 31/12/2019. De bestaande links tussen de lokale gebruikersaccounts en de organisaties (en de hieraan toegekende
rollen) zullen in de FANC DXP-databank tot het einde van de overgangsperiode worden bewaard. Na het einde van deze periode
zullen deze links worden verwijderd en zullen enkel de via CSAM ingelogde gebruikers nog verrichtingen op het platform kunnen
uitvoeren volgens de hen via het RMA toegekende rollen.
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