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EEEE----services voor werkservices voor werkservices voor werkservices voor werkggggeeeevvvversersersers    

EEEE----documentendocumentendocumentendocumenten    

Via deze webtoepassing kunnen alle elektronische documenten geraadpleegd worden die in Prisma 

werden aangemaakt (in PDF). 

 

Wanneer een nieuw document gepubliceerd is op de website, ontvangt u een mail: 

 
 

Om dit document te bekijken, gaat u naar https://eservices.abante.be. 

 
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Aanmelden”. 

Om te controleren of je het wachtwoord juist typt, kan je op de knop  klikken. 
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Selecteer ‘Employer Selfservice’ 

 
 

Je komt in het overzicht van de nieuwe, ongelezen (= gemarkeerd in het vet) documenten terecht. 
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Bovenaan het scherm heb je volgende acties: 

 
 

Wanneer je één van de acties wil uitvoeren, selecteer je eerst één of meerdere documenten door 

deze aan te vinken en klik dan op de gewenste actie. 

 
Er wordt een zip-bestand aangemaakt met de geselecteerde 

documenten. 

 
De geselecteerde documenten worden verwijderd. 

 
De geselecteerde documenten worden gemarkeerd als 

ongelezen (deze staan in het vet). 

 
Je kan meer info over het moment van lezen en downloaden 

opvragen. 

Volgend scherm verschijnt dan: 

 
 

Bovenaan rechts heb je volgende keuzes: 

 
 

Een beetje meer uitleg hierover: 

 

Hier kan je aanpassen hoeveel documenten je op een 

webpagina wil zien. 

 
Eerste pagina 

 
Vorige pagina 

 

Toont op welke pagina u zich momenteel bevindt en 

hoeveel er in totaal zijn. 

 
Volgende pagina 

 
Laatste pagina 
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Als je een document selecteert door op deze regel te klikken, krijg je de PDF hiervan te zien: 

 
Het document komt dan als gelezen te staan.  (niet meer in het vet). 

De gebruikte icoontjes voor elk document zijn: 

 
ongelezen document 

 
gelezen document 

 
download het document 

 
pas een filter toe op een kolom 

  

 
 

Je kan alle documenten - gelezen 

en niet gelezen - opvragen door 

op de menu-knop aan de 

linkerkant te klikken: 

 

 
 


