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A. Snelle handleiding 
 

A.1 Gebruikersnaam wijzigen 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Gebruikersnaam wijzigen 

2. Bij Nieuwe gebruikersnaam voert u een nieuwe gebruikersnaam in  

3. Klik op verzenden 

4. U krijgt nu een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht te zien. 

Indien alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of 

Annuleren om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

A.2  Wachtwoord wijzigen 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Wachtwoord wijzigen 

2. Bij Wachtwoord voert u uw oud wachtwoord in 

3. Bij Nieuw wachtwoord voert u uw nieuw wachtwoord in 

4. Bij Wachtwoord bevestigen voert u uw nieuw wachtwoord nogmaals in. 

5. Klik op Wachtwoord wijzigen 

6. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

A.3a Nieuwe gebruiker aanmaken 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Gebruikersbeheer 

2. Kies +Nieuwe gebruiker rechtsboven het overzicht van de gebruikers 

3. Vul de openstaande velden in: 

a. Gebruikersnaam 

b. Referentienummer token (dit is het serienummer van de I-Signer; voor de fysieke 

I-Signer staat dat vermeld aan de achterzijde van de I-Signer en voor de digitale 

I-Signer staat dit vermeld bij “DSB I-Signer Informatie” in de app) 

c. E-mail adres 

d. Voor - en Achternaam 

4. Extra velden invullen (verplichte velden): 

a. gebruiker kan nieuwe transacties invoeren 

b. gebruiker kan nieuwe transacties autoriseren 

c. Limiet velden invullen (verplicht veld) 

5. Klik op Nieuwe gebruiker aanmaken 

6. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 
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A.3b Gebruiker wijzigen 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Gebruikersbeheer  

2. Bij de gebruiker waar u wijzigingen wilt plegen, klikt u op het Potlood icoontje   

3. Er verschijnt een nieuw scherm waar u de wijzigingen kunt invoeren 

4. Klik op Gebruiker Wijzigen als u klaar bent. 

5. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

A.4 Beheer rekeningen 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Beheer rekeningen 

2. Onder Rekening toewijzen selecteert u de gebruiker aan wie u een rekening wilt 

toewijzen 

3. Geef aan tot welke rekeningen men toegang krijgt en wat de restricties zijn. U kunt 

kiezen uit de volgende drie typen restricties: a) geen restricties b) alleen tonen c) alleen 

transacties 

4. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

5. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

A.5 Transactie beheer 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Transactie Beheer 

2. Onder  Transacties toewijzen selecteert u de gebruiker aan wie u een transacties wilt 

toewijzen 

3. Vink aan welk transacties de gebruiker mag uitvoeren. Bij financiële transacties moet bij 

een gebruiker met een autorisator rol ook de restricties worden aangegeven. 

4. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

5. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

 

A.6 Automatisch uploaden bestanden instellen 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Automatisch uploaden 

bestanden instellen  

2. U kunt een nieuwe template aanmaken door uit het dropdown menu te klikken op Nieuw 

bestand aanmaken of u kunt een bestande template bijwerken door te klikken 

Bestaand bestand bewerken 

3. Kies bestandtype “teveel”  

4. Kies status “actief”. Als u de template tijdelijk niet meer wenst te gebruiken, kunt u dit 

plaatsen op “inactief” 

5. Bij naam bestandsetup moet u een naam geven aan de template 
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6. Bij scheidingsteken selecteert u het scheidingsteken die u gebruikt in het .txt bestand 

die u moet uploaden. U kunt kiezen uit de volgende tekens | - / \ 

7. Bij header regels voert u “0” in als uw .txt bestand geen header heeft. Heeft uw .txt 

bestand wel een header dan voert u “1” in. Een header is een regel tekst voor de 

omschrijvingen. 

8. Bij Scheidingsteken decimaal selecteert u een punt (.) of komma (,) die u hanteert om 

decimalen in te voeren 

9. Bij Scheidingsteken duizendste selecteert u een punt (.) of komma (,) die u hanteert 

om duizendsten in te voeren. Opmerking een scheidingteken voor een decimaal en een 

duizendste mogen niet hetzelfde zijn. 

10. De overige velden moet u niet aanpassen 

11. Klik op Opslaan als u klaar bent. 

12. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

 

A.7 Autorisatieschema’s vaststellen 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Autorisatieschema’s 

vaststellen 

2. Bij Autorisatieschema’s kunt u kiezen voor eenlaags, tweelaags of drielaags 

autorisatieschema. Respectievelijk tekenen hier een, twee en drie personen. 

3. U kunt labels voor uw handtekeningen definiëren. 

4. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

5. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

A.8 Online activiteit 

Met deze functie kunt u alle handelingen zien die u heeft gepleegd in Internet Banking 

 

A.9  Handtekeningmatrices beheren 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Handtekeningmatrices beheren 

2. Kies +Handtekeningmatrix aanmaken 

3. Selecteer de type transactie om de handtekening matrix in te voeren 

4. Bij Rekening kunt u aangeven voor welke rekening het van toepassing is 

5. Bij Naam autoriseerder selecteer u de autorisator 

6. Bij Min. Bedrag voert u het minimum bedrag in 

7. Bij Max. Bedrag voert u het maximum bedrag in 

8. Bij Handtekening selecteert u welke type handtekening wordt toegekend (zie ook 

autorisatieschema’s vaststellen) 

9. U kunt extra regels toevoegen door te klikken op Rij toevoegen. Dit is bijvoorbeeld 

noodzakelijk als u een tweede autorisator moet aanwijzen aan de transactie. 
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10. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

11. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

 

A.10 Over en weer uitgesloten autoriseerders 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Over en weer uitgesloten 

autoriseerders 

2. Klik op + Nieuwe groep om een groep aan te maken 

3. Bij Naam groep geeft u een omschrijving 

4. U sleept de autorisatoren die niet gezamenlijk mogen autoriseren 

5. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

6. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 
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B. Inloggen op DSB Internet Banking 
 

Hoe log ik in? 

1. Ga naar www.dsb.sr 

2. Kies Internet Banking 

 
3. Voer uw gebruikersnaam in en klik op Ga verder 

 
4. Voer uw wachtwoord in 

5. Voer de Challenge Code van het scherm in op uw I-Signer via de optie (I of 1. Inlog of 

Inloggen). U ontvangt een Response Code. 

6. Voer uw Response Code in de response balk 

7. Klik op Inloggen 

http://www.dsb.sr/
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Bij de eerste inlog dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen. Uw gebruikersnaam 

dient te bestaan uit tenminste negen karakters en uw wachtwoord uit tenminste acht karakters. 

Het wachtwoord en de gebruikersnaam moeten bestaan uit een combinatie van hoofdletters en 

cijfers of klein letters en cijfers of hoofdletters en klein letters of hoofdletters, klein letters en 

cijfers. Uw gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet hetzelfde zijn. Nadat u uw 

inloggegevens heeft gewijzigd, dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voor 

Internet Banking en Mobile Banking alvorens u gebruik kunt maken van deze twee faciliteiten. 

Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, zult u deze opnieuw moeten doornemen 

en accepteren om gebruik te blijven maken van Internet Banking en Mobile Banking.  

U bent nu succesvol ingelogd.  
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C. Hoofdscherm 
Nadat u bent ingelogd, verschijnt het Hoofdscherm. 
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Bovenaan het scherm zijn er iconen aangegeven met elk zijn eigen functie. 

Hieronder zijn de functies beschreven: 

 

 

  

Deze functie biedt de mogelijkheid terug te gaan naar het hoofdmenu. 

 

 

Deze functie weergeeft de ontvangen e-mails en het versturen van e-mails die 

verstuurd kunnen worden naar de bank. 

 

 

Deze functie verwijst naar de meest gestelde vragen over Internet Banking. 

 
 

 

Deze functie biedt de mogelijkheid een printopdracht te maken van de pagina die u 

wenst uit te printen.  

 

 

Deze functie dient voor het uitloggen. 

 

 

Deze functie biedt de mogelijkheid te kiezen tussen de Engelse of de Nederlandse 

taal. 

 

 

 

Aan de linkerzijde vindt u categorieën die verder uiteen klappen. Hiermee kunt u stapsgewijs 

binnen een categorie een door u gewenste optie zoeken. De volgende categorieën zijn 

aanwezig: 

 Transactiestatus 

 Mijn gegevens en instellingen 
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D.  Transactiestatus 
Onder transactiestatus is er een optie beschikbaar, te weten “opdracht meldingen tonen” 

Via dit menu kan de gebruiker de asynchrone taken (downloads / uploads) bekijken welke hij bij 

de bank heeft aangevraagd. De asynchrone taken zijn: 

 Upload van het betalingsbestand 

 Bestanden uploaden door begunstigden 

 Batch autorisatie 
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E. Mijn gegevens en instellingen 
Onder mijn gegevens en instellingen zijn de volgende opties aanwezig: 

1. Gebruikersnaam wijzigen 

2. Wachtwoord wijzigen 

3. Gebruikersbeheer 

4. Beheer rekeningen 

5. Transactiebeheer 

6. Automatisch uploaden bestanden instellen 

7. Autorisatieschema’s vaststellen 

8. Online activiteit 

9. Handtekening matrices beheren 

10. Over en weer uitgesloten autoriseerders 

 

E.1 Gebruikersnaam wijzigen 

De hoofdgebruiker kan zijn gebruikersnaam wijzigen. Let wel: de gebruikersnaam moet bestaan 

uit een combinatie van hoofdletters en cijfers of klein letters en cijfers of hoofdletters en klein 

letters of hoofdletters, klein letters en cijfers. Uw gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet 

hetzelfde zijn. 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Gebruikersnaam wijzigen 

2. Bij Nieuwe gebruikersnaam voert u een nieuwe gebruikersnaam in  

3. Klik op verzenden 

4. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 
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E.2 Wachtwoord wijzigen 

De hoofdgebruiker kan zijn wachtwoord wijzigen. Let wel: het wachtwoord moet bestaan uit een 

combinatie van hoofdletters en cijfers of klein letters en cijfers of hoofdletters en klein letters of 

hoofdletters, klein letters en cijfers. Uw gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet hetzelfde 

zijn. 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Wachtwoord wijzigen 

2. Bij Wachtwoord voert u uw oud wachtwoord in 

3. Bij Nieuw wachtwoord voert u uw nieuw wachtwoord in 

4. Bij Wachtwoord bevestigen voert u uw nieuw wachtwoord nogmaal in. 

5. Klik op Wachtwoord wijzigen 

6. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 
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E.3 Gebruikers Beheer 

Met deze functie kan de hoofdgebruiker een eind gebruiker: 

1. Aanmaken 

2. Tonen  

3. Wijzigen 

4. Inactief maken 

 
 

E.3.1 Nieuwe gebruiker aanmaken 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Gebruikersbeheer 

2. Kies +Nieuwe gebruiker rechtsboven het overzicht van de gebruikers 

3. Vul de openstaande velden in: 

a. Gebruikersnaam 

b. Referentienummer token (dit is het serienummer van de I-Signer) 

c. E-mail adres (van de eindgebruiker) 

d. Voor - en Achternaam 

4. Extra velden invullen (verplichte velden): 

a. Gebruiker kan nieuwe transacties invoeren (initiator): dit moet u selecteren als 

eindgebruiker transacties mag initieren. 

b. Gebruiker kan nieuwe transacties autoriseren (autorisator): dit moet u 

selecteren als de eindgebruiker transacties mag autoriseren. U bent dan verplicht 

om aan te geven wat de klant mag autoriseren en wat de limieten zijn. 

Als u beide aanvinkt, krijgt de eindgebruiker de rol “Initiator & autorisator” 

5. Klik op Nieuwe gebruiker aanmaken 

6. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 
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E.3.2 Gebruiker tonen 
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Gebruikersbeheer 

2. Klik op het vergrootglas icoontje  om de gegevens van de gebruiker te zien 

 

 

E.3.3 Gebruiker wijzigen 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Gebruikersbeheer  

2. Bij de gebruiker waar u wijzigingen wilt plegen, klikt u op het Potlood icoontje    

3. Er verschijnt een nieuw scherm waar u de wijzigingen kunt invoeren 

4. Klik op Gebruiker Wijzigen als u klaar bent. 

5. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

E.3.4 Gebruiker Inactief maken 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Gebruikersbeheer  

2. Bij de gebruiker waar u wijzigingen wilt plegen, klikt u op het Potlood icoontje    

3. Er verschijnt een nieuw scherm waar u de wijzigingen kunt invoeren 

4. Bij referentienummer token verwijdert u het serienummer 

 
5. Bij Actieve status wijzigt u de status van Actief naar Inactief 

 
6. Klik op Gebruiker Wijzigen als u klaar bent. 

7. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm 
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E.4 Beheer Rekeningen 

De hoofdgebruiker kan rekeningen toewijzen en rechten op deze rekeningen toekennen aan 

eindgebruikers. 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Beheer rekeningen 

2. Onder  Rekening toewijzen selecteert u de gebruiker aan wie u een rekening wilt 

toewijzen 

3. Geef aan tot welke rekeningen men toegang krijgt en wat de restricties zijn. U kunt 

kiezen uit de volgende drie typen restricties: a) geen restricties b) alleen tonen c) alleen 

transacties 

4. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

5. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 
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E.5 Transactie Beheer 

De hoofdgebruiker kan transacties toewijzen aan eindgebruikers en transactielimieten voor hen 

bepalen. 

 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Transactie Beheer 

2. Onder  Transacties toewijzen selecteert u de gebruiker aan wie u transacties wilt 

toewijzen 

3. Vink aan welke transacties de gebruiker mag uitvoeren. Bij financiële transacties moet 

bij een gebruiker met een autorisator rol ook de restricties worden aangegeven. Dit voert 

u in op dezelfde regel bij het openbalkje. Wilt u het maximale bedrag, klikt u dan op het 

pijltje waardoor het maximale bedrag (999.999.999.999) wordt ingevuld 
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4. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

5. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

 
 

Indien gebruik gemaakt wordt van het pijltje wanneer er geen limieten zijn aangegeven 

verschijnt automatisch gegenereerd bedrag. 
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E.6 Automatische uploaden bestanden instellen 

De hoofdgebruiker dient de functie in te stellen zodat een transactiebestand kan worden 

geupload door de eindgebruiker. Conform deze instellingen zal het bestand door de 

eindgebruiker moeten worden opgesteld. 

 

E.6.1 Nieuwe automatische uploaden bestanden instellen 
 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Automatisch uploaden 

bestanden instellen  

2. U kunt een nieuwe template aanmaken door uit het dropdown menu te klikken op Nieuw 

bestand aanmaken of u kunt een bestande template bijwerken door te klikken 

Bestaand bestand bewerken 

3. Kies bestandtype “teveel”  

4. Kies status “actief”. Als u de template tijdelijk niet meer wenst te gebruiken, kunt u dit 

plaatsen op “inactief” 

5. Bij naam bestandsetup moet u een naam geven aan de template 

6. Bij scheidingsteken selecteert u het scheidingsteken die u gebruikt in het .txt bestand 

die u moet uploaden. U kunt kiezen uit de volgende tekens | - / \ 

7. Bij header regels voert u “0” in als uw .txt bestand geen header heeft. Heeft uw .txt 

bestand wel een header dan voert u “1” in. Een header is een regel tekst voor de 

omschrijvingen. 

8. Bij Scheidingsteken decimaal selecteert u een punt (.) of komma (,) die u hanteert om 

decimalen in te voeren 

9. Bij Scheidingsteken duizendste selecteert u een punt (.) of komma (,) die u hanteert 

om duizendsten in te voeren. Opmerking een scheidingteken voor een decimaal en een 

duizendste mogen niet hetzelfde zijn. 

10. De overige velden moet u niet aanpassen 

11. Klik op Opslaan als u klaar bent. 

12. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 



  

20 

Versie 1.1 Februari 2018 
Handleiding Internet Banking: Zakelijke klant (Corporate) 
Gebruikersrol: Hoofdgebruiker  
  

 
 



  

21 

Versie 1.1 Februari 2018 
Handleiding Internet Banking: Zakelijke klant (Corporate) 
Gebruikersrol: Hoofdgebruiker  
  

 

 

E.6.2 Wijzigen automatische uploaden bestanden instellen 
Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan een bestaande instelling voor uploaden bestanden, is 

dat mogelijk door onderstaande stappen te volgen. 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en kies vervolgens Automatische uploaden 

bestanden instellen 

2. Kies bestaand bestand bewerken 

3. Klik op het gewenst bestand 

4. Breng de wijzigingen aan 

5. Klik op Opslaan als u klaar bent. 

6. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. Indien u heeft bevestigt, ontvangt u een 

bevestiging dat het bestandformaat is gewijzigd 
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E.7 Autorisatieschema’s vaststellen 

De hoofdgebruiker kan instellen hoe een autorisatieschema moet worden ingesteld. 

 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Autorisatieschema’s 

vaststellen 

2. Bij Autorisatieschema’s kunt u kiezen voor eenlaags, tweelaags of drielaags 

autorisatieschema. Respectievelijk tekenen hier een, twee en drie personen. 

3. U kunt labels voor uw handtekeningen definiëren. 

4. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

5. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 

 

 
 

De mogelijkheden ter autorisatie zijn: 

1. Eenlaags autorisatieschema (een autorisator nodig): De initiator initieert een 

transactie. Voor deze transactie is goedkeuring van een autorisator voldoende. Als een 

eindgebruiker zowel de initiator en de autorisator is, kan zo een gebruiker de transactie 

initiëren en vervolgens direct autoriseren. 

2. Tweelaags autorisatieschema (twee autorisatoren nodig): Voor het 

goedkeuren/beoordelen van een transactie zijn twee (2) verschillende autorisatoren 

nodig.  

3. Drielaags autorisatieschema: (drie autorisatoren nodig): Voor het 

goedkeuren/beoordelen van een transactie zullen drie (3) verschillende autorisatoren 

nodig zijn. 

 

Bij het tweelaags autorisatieschema, kan de bevoegheid als volgt worden gedefinieerd: 

 A: autorisatie samen met een andere autorisator (B of I) A+B of A+I 
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 B:  autorisatie samen met een andere autorisator (A of I) ->  B+A of B+I 

 I: volledige autorisatie (I ) 

 

 
 

 

 

E.8 Online Activiteit 

Deze functie biedt het overzicht van alle handelingen die zijn gepleegd door de hoofdgebruiker 

of een eindgebruiker. 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en vervolgens naar Online activiteit 

2. Door te klikken op Filter tonen kan er specifiek gezocht worden naar een verrichte 

handeling van een gebruiker. 
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E.9  Handtekeningenmatrices beheren  

Bij het selecteren van de tweelaags- of drielaags autorisatieschema moet de hoofdgebruiker 

een handtekeningenmatrix aanmaken. Voor alle type transacties moet de hoofdgebruiker de 

handtekeningen combinatie van de Autorisator aanmaken. 

 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Handtekeningmatrices beheren 

2. Kies +Handtekeningmatrix aanmaken 

3. Selecteer de type transactie om de handtekening matrix in te voeren 

4. Bij Rekening kunt u aangeven voor welke rekening het van toepassing is 

5. Bij Naam autoriseerder selecteer u de autorisator 

6. Bij Min. Bedrag voert u het minimum bedrag in 

7. Bij Max. Bedrag voert u het maximum bedrag in 

8. Bij Handtekening selecteert u welke type handtekening wordt toegekend (zie ook 

autorisatieschema’s vaststellen) 

9. U kunt extra regels toevoegen door te klikken op Rij toevoegen. Dit is bijvoorbeeld 

noodzakelijk als u een tweede autorisator moet aanwijzen aan de transactie. 

10. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

11. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 
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E.10 Over en weer uitgesloten autoriseerders 

De hoofdgebuiker kan de functie instellen zodat bepaalde autorisatoren niet gezamelijk een 

transactie mogen autoriseren. Hiervoor kan een groep worden aangemaakt. 

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer Over en weer uitgesloten 

autoriseerders 

2. Klik op + Nieuwe groep om een groep aan te maken 

3. Bij Naam groep geeft u een omschrijving 

4. U sleept de autorisatoren die niet gezamenlijk mogen autoriseren 

5. Klik op Verzenden als u klaar bent. 

6. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien 

alles correct is, klikt u op Bevestigen om de wijzigingen door te voeren of Annuleren 

om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 


