Hoe verleen ik toegangsrechten
voor CCinC?
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Een medewerker van uw cultuurof gemeenschapscentrum neemt contact met u op
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Toegang verlenen
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Medewerkers verantwoordelijk voor de invoer in de CCinC-toepassing van de Vlaamse overheid zullen
u contacteren voor het toekennen van de betreffende gebruikersrechten. Uw contactgegevens vragen
zij op bij uw gemeente of via 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid (voorheen
bekend als de Vlaamse infolijn).

Alvorens medewerkers met een digitale sleutel
(zoals eID, token, etc.) in de nieuwe CCinC kunnen
inloggen, dienen ze van u de toegangsrechten van
Invoerder toegekend te krijgen. Hiervoor heeft u
de persoonsnaam en het rijksregisternummer
van de betreffende medewerker nodig. Om fouten
te vermijden raden we aan om de persoon te zoeken met zijn of haar rijksregisternummer. Dit kan
via de knoppen Nieuw recht toekennen of Nieuwe persoon toevoegen.Ga hiervoor naar:
https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be
Zoek vervolgens op het gebruiksrecht Cultuurmonitor Invoerder. Let op: selecteer énkel de rol
van Invoerder, niet de rol van Raadpleger Selecteer
vervolgens de module Cultuurcentra.
Eens de rechten zijn toegekend, krijgt de medewerker een bevestigingsmail van het VO-Gebruikers_
beheer waarin staat dat hij of zij het recht Cultuurmonitor Invoerder heeft verkregen voor
het cultuur- of gemeenschapscentrum waarvoor
hij of zij werkt.

Indien de medewerker in kwestie werkzaam is
voor een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB),
dient u nog steeds toegangsrechten toe te kennen op basis van zijn of haar gemeente.
Ter informatie, registratietool CCinC is beschikbaar op https://cjsm.be/cultuurmonitor of via
de oude toepassing https://cjsm.be/ccinc. De
gebruikers komen via deze weg op het aanmeldscherm Cultuurmonitor. Daarop krijgen zij verschillende digitale toegangssleutels te zien.
Van zodra de invoerder met zijn digitale sleutel is ingelogd, leest hij op het scherm Kies een
toepassing en een organisatie. In de eerste
keuzelijst dienen ze de optie cultuurcentra te
selecteren. In de tweede keuzelijst dienen ze het
betreffende cultuur- of gemeenschapscentrum
te selecteren. Vervolgens dient hij op Ga verder
te klikken.

Geef uw input
Heeft u opmerkingen of andere vragen? Aarzel niet om het CCinC-team te contacteren op onderstaande contactgegevens!

Technische vragen?

Meer gedetailleerde instructies met print screens, leest u in de handleiding Gebruikersbeheer op de volgende website: kennisportaalccenbib.be/ccinc-handleiding-en-tutorials
In geval van technische problemen, dan kunt u terecht op het nummer 1700, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn.
Een andere vraag? Contacteer het CCinC-team op 02 553 42 26 of via ccinc@vlaanderen.be.

