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In deze startersgids vindt u een overzicht van de functionaliteiten binnen de module Kaarten. 

STARTERS- 
GIDS
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OVERZICHT VAN GEBRUIKERSRECHTEN:
 
Eerst en vooral is het belangrijk om de gebruikersrechten correct in te stellen.  
Binnen de module Kaarten kan de contractbeheerder via het Administratie module de volgende rechten 
toekennen:

Let op: U dient zich af te melden en opnieuw aan te melden bij de volgende twee situaties:

1   U wijzigt als contractbeheerder uw eigen rechten.
2   U wijzigt als contractbeheerder de rechten van gebruiker X die op dat moment aangemeld is in Easy Banking 

Business. De wijzigingen zullen voor gebruiker X na opnieuw aanmelden pas van toepassing zijn. 

GEBRUIKERSRECHT GEBRUIKERS MET DIT RECHT KUNNEN:

Alle kaarten raadplegen alle kaarten die verbonden zijn aan rekeningen binnen het contract raadplegen

Eigen kaarten raadplegen enkel hun eigen kaarten die verbonden zijn aan rekeningen binnen het contract 
raadplegen

Invoeren informatie raadplegen, wijzigingen verrichten en bestellingen invoeren voor alle 
kaarten, maar niet ondertekenen

Met een andere gebruiker 
ondertekenen wijzigingen en bestellingen met een andere gebruiker ondertekenen

Alleen tekenen wijzigingen en bestellingen alleen ondertekenen

Geen toegang de module Kaarten niet gebruiken



HET MENU KAARTEN 

Via het menu bovenaan in Easy Banking Business kan u eenvoudig navigeren naar de functionaliteiten die u nodig heeft. Zo kan u:

 ■  Het overzicht van de kaarten raadplegen en transacties per kredietkaart raadplegen.
 ■  Kredietkaarten individueel beheren:

 » kaartlimieten wijzigen
 » kredietkaarten (de)blokkeren
 » geografische blokkering en online gebruik van kredietkaarten beheren
 » kredietkaarten vervangen
 » contactgegevens beheren (bvb: maandelijkse uitgavenstaat)
 » kredietkaarten afsluiten

 ■  Kredietkaartverrichtingen zoeken en een download van een bestand aanvragen.
 ■  Een nieuwe kredietkaart bestellen.
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HET OVERZICHT VAN DE KAARTEN RAADPLEGEN 

In het overzicht van de kaarten ziet u, afhankelijk van uw gebruikersrechten, de kredietkaarten, bankkaarten, cash deposit en access kaarten binnen het contract.  
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Onder kredietkaarten kan u de volgende zaken 
raadplegen: 
 ■  de kaarthouder
 ■  het kaartnummer
 ■  het rekeningnummer (verbonden aan de kaart)
 ■  de som van de uitgaven gemaakt met de kaart 
gedurende de lopende periode

 ■  de kaartstatus: in gebruik, afgesloten, geactiveerd 
(klaar om te gebruiken, maar nog niet geactiveerd 
door de kaarthouder)
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Via het icoon rechts naast de kredietkaart         kan u per kaart volgende acties ondernemen:

 
 

1. Details weergeven
 ■ Bijkomende details zoals de datum van de aanvraag en de naam op de kaart.
 ■ Tijdelijke en permanente limieten van de kaart.
 ■ Details over de verzendingswijze en -adres van de uitgavenstaat, het verzendingsadres bij vervanging van de kaart.

 
2. Verrichtingen weergeven
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3. Limiet wijzigen van de kredietkaart
 ■ U kan zowel een tijdelijke als permanente limietaanpassing aanvragen. De implementatie gaat vanaf 1 à  2 dagen na aanvraag door afhankelijk van de 
gevraagde wijziging en het moment waarop die gevraagd wordt. 
 » Als de aanvraag voor 14:55 in EBB ondertekend is, dan gaat die de volgende werkdag in voege vanaf 8:00 ‘s ochtends.
 » Als de aanvraag na 14:55 in EBB ondertekend is, dan gaat die twee werkdagen later in voege vanaf 8:00 ‘s ochtends.

 ■ Een dringende limietwijziging is momenteel niet mogelijk via EBB. Gelieve hiervoor uw kantoor of relatiebeheerder te contacteren.
 ■ Wanneer de limiet van een kredietkaart wordt gewijzigd, ontvangen gebruikers met het gebruikersrecht ‘ondertekenen’ een melding in Easy Banking 
Business die vermeldt vanaf wanneer de limiet actief zal zijn. 
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4. Kaart (de)blokkeren
 ■ Tijdelijk of permanent.
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5. Geografisch en online gebruik beheren
Kaartbeheerders kunnen kiezen in welke regio’s een kaart kan gebruikt worden. Er kan ook bepaald worden of online gebruik wel of niet is toegestaan. Deze instellingen 
kunnen op elk moment gewijzigd worden en zijn onmiddelijk van toepassing.  
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6. Kaart vervangen
Kaartbeheerders kunnen kaartvervangingen aanvragen voor alle kredietkaarten binnen het kaartportfolio, waarbij het verzendadres van de kaart en de contactgegevens 
van de kaarthouder voor verzending kunnen nagekeken worden. 
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De kaartbeheerder wordt geïnformeerd van de betekenis achter de mogelijke redenen voor vervanging. Na het selecteren van een 
reden wordt de gebruiker geïnformeerd over de gevolgen voor de kaart, het kaartnummer en de pincode.

Redenen voor kaartvervanging: 

 ■  Verloren
 » Nieuw kaartnummer
 » Nieuwe pincode 

 ■  Stuk/defect
 » Huidig kaartnummer
 » Huidige pincode 

 ■  Ingeslikt
 » Nieuw kaartnummer
 » Nieuwe pincode 

 ■  Geskimd
 » Nieuw kaartnummer
 » Nieuwe pincode 

 ■ Gestolen
 » Nieuw kaartnummer
 » Nieuwe pincode 

Verloren, geskimde en gestolen kaarten worden meteen automatisch geblokkeerd mocht dit nog niet het geval zijn.
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7. Kaart hernieuwen: contactgegevens beheren
Kaartbeheerders kunnen de bezorgadressen van de kaarten, pincode en maandelijkse uitgavenstaat én de contactgegevens van de kaarthouder beheren voor alle 
kredietkaarten binnen het kaartportfolio. De kaartbeheerder wordt op de hoogte gesteld van kaarten die bijna vernieuwd worden zodat men de adressen tijdig kan 
nakijken voor verzending van de nieuwe kaart. 
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8. Een kredietkaart afsluiten
De kaartbeheerder kan een kredietkaart afsluiten. Hij kan ook het tijdstip bepalen waarop de kaart moet worden afgesloten en de reden waarom de kaart niet langer 
nodig is.

N.B.: als de afsluiting onmiddellijk moet gebeuren (bv. om het risico op fraude te voorkomen), is het beter om het ‘blokkeer kaart’-proces te gebruiken of rechtstreeks naar 
Card Stop te bellen. 
De procedure voor het afsluiten van de kaart kan tot 2 dagen in beslag nemen.
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VERRICHTINGEN ZOEKEN EN EEN DOWNLOAD AANVRAGEN 

Via de zoekfunctie kan u de verrichtingen op kredietkaarten en cash deposit kaarten zoeken. U kan gericht zoeken op een specifieke kaart of datum maar 
ook een selectie instellen op basis van de afsluitingsdatum van de transactieperiode in uw selectie. Op deze wijze kan u een overzicht krijgen van transac-
ties waarvan het totaal overeenkomt met het debet op de professionele zichtrekening voor de betrokken kaarten.



14
U heeft bovendien de mogelijkheid om uw zoekopdracht te downloaden in csv-formaat. Dergelijk bestand bevat meer details zoals bijvoorbeeld ook 
de activiteitcode van de handelaar waar de transacties plaatsvonden zodat u deze bestanden ook kan gebruiken voor analyse van het kaartgebruik.  
Klik daarvoor eerst ‘Downloaden’ en nadien ‘Vernieuwen’ totdat de status van uw verzoek op ‘beschikbaar’ staat. U kan het bestand dan exporteren via 
het icoon rechts naast het downloadverzoek.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een csv-export: 
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MIJN HANDTEKENINGEN: WIJZIGINGEN EN VERRICHTINGEN ONDERTEKENEN 

In dit overzicht vindt u alle te ondertekenen en op te volgen wijzigingen en verrichtingen in Easy Banking Business, waaronder ook die voor de module 
kaarten. Via het icoon rechts kan u de volgende actie ondernemen: tekenen, verwijderen of details raadplegen. U kan daarnaast ook de historiek van uw 
verrichtingen en/of wijzigingen raadplegen via ‘Historiek’ onderaan het scherm.
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NIEUWE KREDIETKAART BESTELLEN 

U kan via Easy Banking Business een nieuwe 
Visa Business Blue of Mastercard Business 
Silver bestellen. Die kredietkaarten kunnen 
voor iedereen binnen uw bedrijf worden 
besteld via 5 eenvoudige stappen. Op het einde 
van de online flow ontvangt de kaarthouder 
een e-mail en de gebruiker(s) met het recht 
‘ondertekenen’ een melding in Easy Banking 
Business. 
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