Hoe verloopt de overgangsfase van de huidige
naar de nieuwe OneGate gebruikersinterface?
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Omdat de overgang stapsgewijs per domein gebeurt, zult u TIJDELIJK tussen de huidige en de nieuwe interface
wisselen. Zeker als u aangifteplichtig bent voor meerdere rapporten in verschillende domeinen.
Uw beginscherm in OneGate blijft hetzelfde tijdens de eerste fase van de overgangsperiode. In figuur 1 hieronder ziet
u hoe u voor bepaalde rapporten in de huidige OneGate blijft of naar de nieuwe omgeving wordt geleid.

Figuur 1 – Uw gebruikelijke OneGate-schermen en hoe u wordt doorverwezen naar uw aangifterapporten die al beschikbaar zijn in
de nieuwe gebruikersomgeving.
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Wanneer u zich aanmeldt en vanop uw startpagina naar ‘Rapporten’ gaat (Figuur 2), zult u bij bepaalde domeinen een
link (doorverwijzing of redirect) en een vermelding zien (Figuur 3) van de volgende boodschap: “Voor verdere toegang
tot de rapporten van dit domein, gelieve gebruik te maken van volgende koppeling. U zal doorgestuurd worden naar
de nieuwe versie van OneGate.” Voor deze domeinen werden uw aangifterapporten al overgezet naar de nieuwe
gebruikersinterface.
Voor uw andere aangiften blijft alles nog even hetzelfde, tot ook die worden overgezet.

Figuur 2 – Uw huidige OneGate-startpagina.

Figuur 3 – Voorbeeld van de boodschap en de link waarmee u naar de nieuwe OneGate-gebruikersomgeving wordt doorverwezen.
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Wanneer u op de link klikt, gaat u naar de nieuwe versie van Onegate (Figuur 4).

Figuur 4 – Uw nieuwe OneGate-startpagina.

Na de overgangsperiode zal u meteen in de nieuwe gebruikersomgeving van OneGate terecht komen nadat u zich hebt
aangemeld.

Ondertussen doen wij ons uiterste best om deze overgangsfase zo kort mogelijk te houden en verontschuldigen
ons voor het eventuele ongemak. En om ervoor te zorgen dat u snel vertrouwd wordt met de veranderingen,
stellen we alvast deze snelle referentiegids ter beschikking.
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