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1 Verbinding maken met Archibus 

Om te kunnen reserveren, moet je eerst verbinding maken met de applicatie. 

Klik daarvoor op de volgende link: https://fm.buildingsagency.be (werkt de link niet, plak de URL 

dan in je browser). 

Zo kom je op de loginpagina van Archibus terecht: 

 

Screenshot 1 - Login 

         Op die pagina geef je de login en het wachtwoord in dat je via e-mail hebt ontvangen.  

        Vervolgens klik je op “Sign In”. 

Als je je login typt, worden hoofdletters automatisch geplaatst. 

Bij het wachtwoord moet je de kleine letters en hoofdletters zelf typen! 

  

https://fm.buildingsagency.be/
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Nadat je bent ingelogd, verschijnt de homepage van Archibus: 

 

Screenshot 2 - Homepage 

Op die pagina kun je: 

 een zaal of een werkplaats reserveren, 

 je reserveringen weergeven en/of bewerken, 

 conflicten oplossen. 
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2 Een zaal/werkplaats reserveren 

Om te reserveren klik je eenvoudigweg op “Een zaal of een werkplaats reserveren”: 

 

Screenshot 3 - Menu 

Vervolgens opent er een nieuwe pagina waar je effectief een zaal of werkplaats kunt reserveren: 

 

Screenshot 4 - Een reservering aanmaken 

Deze pagina bestaat uit drie delen: 

1. Een zone om te filteren 

2. Een zone met een lijst van alle beschikbare zalen/werkplaatsen (afhankelijk van de 

ingestelde filters) 

3. Een zone om “resources” toe te voegen (deelnemers, catering, ...) 

  

1 

2 

3 
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2.1 De resultaten filteren 

Het is geen verplichting om alle velden van de filter in te vullen  deze 

velden zijn FACULTATIEF. 

Wanneer u de filter gebruikt of aanpast mag u zeker niet vergeten om OP DE 

KNOP « OPZOEKEN » TE KLIKKEN (in de rechterbovenhoek)  

In het eerste deel van de pagina kun je de resultaten filteren op: 

 datum 

 type zaal/werkplaats 

 capaciteit 

 uur 

 locatie (land, provincie, gemeente en postcode) 

 gebouw, verdieping en/of ruimte 

Je stelt hier gewoon de beschikbare filters in en klikt op de knop “Opzoeken”: 

 

Screenshot 5 - De resultaten filteren 

NB: je kunt ook meerdere filters tegelijk instellen. 

2.1.1 Op datum filteren 

Om te kunnen reserveren moet je verplicht een datum selecteren! 

Als je een datum hebt, klik je die dag aan in de kalender: 

 

Screenshot 6 - Kalender 

De geselecteerde dag wordt in de agenda geaccentueerd en hij wordt ook rechts ervan vermeld. 

Vorige maand Volgende 

maand 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiln_aR163TAhWSLVAKHYDWDpoQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fr/inscrivez-vous-sur-la-route-attention-464643/&psig=AFQjCNFmNggqxmBxmSqDSbh15fRNc9t18w&ust=1492593740726591
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2.1.1.1 Een terugkerende reservering aanmaken 

Om een reservering nog eens te laten terugkeren, klik je op de knop “Herhalingspatroon 

definiëren...”. 

 

Screenshot 7 - Een terugkerende reservering aanmaken 

Er verschijnt een nieuw venster waarin je kunt aanduiden wanneer de reservering moet terugkeren 

(dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks): 

 

Screenshot 8 - Terugkerende reservering instellen 

2.1.2 Op type zaal/werkplaats filteren 

Je kunt ook filteren op het type zaal/werkplaats. 

Klik op de daarvoor voorziene filter: 

 

Screenshot 9 - Op type filteren 
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Om een lijst met alle beschikbare types te krijgen, ga je met de muis over het veld heen en klik je 

vervolgens op de drie puntjes die dan naast het veld verschijnen. 

 

Screenshot 10 - De verschillende types zichtbaar maken 

Nu moet je alleen nog het gewenste type aanklikken. 

 

Screenshot 11 - Lijst met beschikbare types 

2.1.3 Op capaciteit filteren 

Er is ook een filter voorzien die rekening houdt met de gewenste capaciteit van een zaal: 

 

Screenshot 12 - Filteren op capaciteit van de zaal 

Tik in dit vakje gewoon het gewenste cijfer. 

NB: deze filter kan alleen werken als de gegevens vooraf juist zijn ingevuld! 
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2.1.4 Op tijdsperiode filteren 

Dankzij een andere filter kun je nagaan welke zalen/werkplaatsen beschikbaar zijn in de periode 

waarvoor jij wilt reserveren. 

Om deze filter te kunnen gebruiken, geef je begin- en einduur op in de vakjes: 

 

Screenshot 13 - Filteren op tijdsperiode 

NB: vermeld begin- en einduur volgens het stramien UU:MM. 

2.1.5 Op locatie filteren 

Je kunt ook een filter instellen met daarin land, provincie, postcode en/of stad: 

 

Screenshot 14 - Filteren op locatie 

Om die filters te kunnen gebruiken, ga je met de muis over het veld heen en klik je op de drie 

puntjes die dan rechts in het veld verschijnen: 

 

Screenshot 15 - Filter voor locatie gebruiken 

NB: standaard filtert de applicatie op België (er staat nl. al BE in het veld “Land”). 
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2.1.6 Op gebouw, verdieping en/of ruimte filteren 

Tot slot kun je nog filteren op gebouw, verdieping en/of ruimte. 

Daarvoor zijn drie velden voorzien: 

 

Screenshot 16 - Filteren op gebouw, verdieping en/of ruimte 

Net zoals bij de locatiefilter, klik je op de drie puntjes die rechts in de velden tevoorschijn komen 

wanneer je er met de muis overheen gaat: 

 

Screenshot 17 - Filters instellen voor gebouw, verdieping en/of ruimte 

2.2 De zaal/werkplaats selecteren 

In het tweede deel van de pagina selecteer je de zaal/werkplaats die je wilt reserveren: 

 

Screenshot 18 - Timeline 

In dat tweede deel krijg je een lijst te zien met de beschikbare zalen/werkplaatsen. Die lijst wordt 

bepaald door de filters die je bij punt 2.1 hebt ingesteld. 

Vervolgens selecteer je de zaal/werkplaats die je wilt reserveren: klik met de linkermuisknop op 

het gewenste beginuur, houd ingedrukt en sleep de muis naar rechts tot het gewenste einduur van 

de reservering (je mag de muisknop loslaten): 

 

Screenshot 19 - Een zaal/werkplaats kiezen 

Wil je de geselecteerde tijdsperiode nakijken, doe dat dan via de uurfilter (zie punt 2.1.4). 

Die wordt immers automatisch aangepast in functie van de geselecteerde tijdsperiode. 
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Je kunt ook met de muis op de groene zone gaan staan. Er verschijnt dan een pop-up met 

informatie over de selectie: 

 

Screenshot 20 - Pop-up met informatie over de selectie 

2.3 Toevoegingen 

In het derde deel van de pagina heb je de mogelijkheid om deelnemers of resources (catering, 

materiaal, ...) toe te voegen: 

 

Screenshot 21 - Deelnemers of resources toevoegen 
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2.3.1 Deelnemers toevoegen 

2.3.1.1 Een deelnemer toevoegen die al in de applicatie staat 

Staat de persoon al in het systeem (als gebruiker of als bezoeker), dan kun je de knop “Personen 

zoeken...” gebruiken: 

 

Screenshot 22 - Een persoon toevoegen die al in de applicatie staat 

Er opent een nieuw venster. Daarin kun je de persoon die je wilt toevoegen opzoeken: 

 

Screenshot 23 - Personen opzoeken 

Dit venster bestaat uit twee luiken, eentje om te zoeken tussen de gebruikers van de applicatie en 

eentje voor personen die als bezoeker geregistreerd zijn. 

Je kunt personen vinden via verschillende criteria (naam, e-mailadres, telefoonnr., ...). 

Om een persoon/meerdere personen toe voegen, vink je het vakje voor hun naam aan en klik je op 

de knop “Selecteren”.  
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2.3.1.2 Deelnemers toevoegen die nog niet in de applicatie staan 

Wil je een persoon toevoegen die nog niet in de applicatie staat? Geef dan zijn/haar e-mailadres op 

in het daarvoor voorziene veld. Klik vervolgens op de knop “Toevoegen”. 

 

Screenshot 24 - Het e-mailadres van een deelnemer toevoegen 

Let op: je kunt zo maar één deelnemer tegelijk toevoegen! 

2.3.2 Resources toevoegen 

2.3.2.1 Uitrusting en services toevoegen 

Afhankelijk van de zaal/werkplaats die je geselecteerd hebt, kun je uitrusting en/of services 

toevoegen (alleen als die op voorhand ingesteld zijn). 

Klik op de knop “Kiezen...” om een uitrusting of service toe te voegen. 

 

Screenshot 25 - Uitrusting/services toevoegen 

Er opent een nieuw venster zodat je kunt toevoegen wat je wilt: 

 

Screenshot 26 - De uitrusting/service selecteren die je wilt toevoegen 

Om iets toe te voegen, geef je in het daarvoor voorziene vakje de gewenste hoeveelheid in en klik 

je op de knop “Tonen”. 

NB: je kunt pas uitrusting/services toevoegen als je een zaal/werkplaats geselecteerd hebt 

(zie punt 2.2). 
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2.3.2.2 Catering toevoegen 

Voor catering geldt hetzelfde principe als voor uitrusting/services: je kunt alleen catering 

toevoegen die vooraf is ingesteld. 

Om catering toe te voegen, klik je op de knop “Catering toevoegen...”: 

 

Screenshot 27 - Catering toevoegen 

Er opent een nieuw venster zodat je kunt toevoegen wat je wilt: 

 

Screenshot 28 - Catering selecteren om toe te voegen 

Je hoeft in de vakjes alleen maar de gewenste hoeveelheid in te vullen en eventueel een 

opmerking. Daarna klik je op de knop “Toevoegen”.  
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2.4 De reservering bevestigen 

Heb je een zaal/werkplaats gekozen en goedgekeurd? Heb je eventueel resources toegevoegd? Dan 

moet je nu alleen nog je reservering bevestigen door rechtsboven te klikken op de knop 

“Reservering(en) bevestigen”: 

 

Screenshot 29 - Een reservering bevestigen 
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In een nieuw venster dat verschijnt, kun je nagaan of alles juist is en kun je nog informatie 

toevoegen zoals een onderwerp en eventuele opmerkingen. Ook de naam van de persoon die de 

reservering heeft aangevraagd, kun je hier aanpassen: 

 

Screenshot 30 – De reservering bevestigen 

Klik op de knop “Verzenden” om te bevestigen. 

Als je de reservering volledig goedkeurt, krijgen jij (en de eventuele genodigden) een 

overzichtsmail. 

Ook de dag vóór je reservering krijgen jullie een herinneringsmail. 
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3 Je reserveringen weergeven en/of bewerken 

Je kunt je reserveringen weergeven en/of bewerken. 

Klik daarvoor in het menu op “Mijn reserveringen weergeven en/of bewerken”: 

 

Screenshot 31 - Menu 

Je komt dan op een pagina terecht waarop je al jouw reserveringen van de laatste 200 dagen kunt 

zien: 

 

Screenshot 32 - Reserveringen weergeven 

Die pagina bestaat eigenlijk uit twee zones: 

1. De filterzone 

2. De lijst met reserveringen 

3.1.1 De resultaten filteren 

Als je een specifieke reservering zoekt, kun je de lijst met resultaten op verschillende criteria 

filteren (datum, code van de reservering, gebouw, ...): 

 

Screenshot 33 - De resultaten filteren 

  

1 

2 
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We zagen het eerder al: je gaat met de muis over een veld en vervolgens klik je op de drie puntjes. 

 

Screenshot 34 - Filters gebruiken 

Nadat je de criteria voor je filter hebt ingegeven, klik je op de knop “Tonen”: 

 

Screenshot 35 - De filter toepassen 

Nu verschijnt in zone 2 een lijst met reserveringen die aan de criteria beantwoorden. 

3.1.2 Een reservering bewerken 

Je kunt een reservering ook bewerken zolang ze niet begonnen is. 

Daarvoor klik je op de knop “Bewerken”, rechts van de reservering die je wilt aanpassen. 

 

Screenshot 36 - Een reservering bewerken 

 

Als je op die knop hebt geklikt, kun je je reservering op dezelfde manier aanpassen als waarop je ze 

hebt aangemaakt (zei punt 2). 

3.1.3 Een reservering annuleren 

Je kunt een reservering ook annuleren. 

Dat kan op twee manieren: 

 Ofwel door te klikken op de knop “Annuleren”, rechts van de reservering die je wilt 

verwijderen. 

 

Screenshot 37 - Een reservering annuleren (1) 

 

 Ofwel door het vakje aan te vinken vóór de reservering die je wilt annuleren en vervolgens 

op de knop “Geselecteerde items annuleren” te drukken. 

 

Screenshot 38 - Een reservering annuleren (2) 

  

NB: op die laatste manier kun je meerdere reserveringen tegelijk annuleren. 


