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1. Inloggen in het GO!Fixit webportaal
Om in te loggen in het GO!Fixit webportaal dient de website https://portal.mymcslogin.com/go_P/
geopend te worden.

Indien je reeds een gebruikersnaam en paswoord verkregen hebt, kan je hiermee inloggen. Indien je geen
login-gegevens hebt, gelieve deze dan aan te vragen bij jouw scholengroep.
Het is belangrijk om enkel met je eigen account in te loggen.

2. Meldingen maken
Na inloggen zijn er enkele opties te selecteren:

Wanneer een nieuwe melding dient aangemaakt te worden, selecteer dan Nieuwe melding onder Help
Desk .
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Tip : als je “Page not found” pagina wordt vertoond, gelieve dan enkele seconden te wachten, de
pagina laadt zich intussen wel.

Klik op het kruisje van Vraag aan GO! Centrale Diensten.
Hierna wordt het meldingssjabloon “Infrastructuurvraag” gekozen.

Hierna kan de melding aangemaakt worden, die op de rechterkant verschijnt.
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1. De gegevens van de
Melder en de Klant
worden automatisch
ingevuld
2.Zorg dat het Onderwerp
kort en eenduidig is
(verplicht)
3.Selecteer de aard van het
type werk (verplicht)
4. Geef een prioriteit aan
de melding: standaard
staat dit veld op Normaal
5. Deadline : als het werk
af moet zijn voor een
bepaalde datum
6. Locatie : maak deze zo
concreet mogelijk
(verplicht)

Bijlagen : bijvoorbeeld
foto’s van de te herstellen
plaats

Klik hier om de melding te
bevestigen
Of hier om het formulier
weer leeg te maken
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2.1.Een andere melder ingeven
In sommige gevallen is het ook mogelijk om een andere melder in te geven. Selecteer het pijltje naast de
Melder

en geef de naam van de andere Melder in en zoek deze op en selecteer deze
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2.2.Het Type werk
Selecteer een aard of het type werk van de melding. Dit is zeer belangrijk omdat de scholengroep op basis
van dit veld zal beslissen wie de melding verder zal behandelen. Dit is een verplicht veld. Hieronder wordt
deze stap verder omschreven.

TIP : Op basis van deze parameter zal beslist worden wie de melding verder zal behandelen als
beheerder en als werkman. Om een aard te selecteren, klik om te beginnen op het vergrootglas. Kies in
de pop-up voor overzichtstype Indeling ipv Lijst.
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Aarden of types van werk zijn eerst onderverdeeld in Lokaal en SGR (scholengroep), deze hoofdaarden
mogen niet gekozen worden. Daarna staat dezelfde onderverdeling bij beide types:
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TIP! In het veld kan ook gewoon een aard getypt worden, zodat er sneller een keuze kan gemaakt
worden.

2.3.Prioriteit
Geef een prioriteit aan de melding: standaard staat dit veld op Normaal. Andere mogelijkheden zijn Snel
en Dringend. Binnen de scholengroep kan verder gedefinieerd worden wat hiermee bedoeld wordt.

2.4.Deadline
Wanneer er een deadline gekend is voor het uit te voeren werk kan hier een datum ingevuld worden.
Bijvoorbeeld wanneer een taak dient uitgevoerd worden vóór de opendeurdag. De beheerder van de
planning houdt in de mate van het mogelijke rekening met de deadline.

2.5.Locatie
Selecteer een locatie. Dit is het schooldomein, gebouw, verdieping of lokaal waartoe deze melding
betrekking heeft. Dit is een verplicht veld. Maak de locatie zo concreet mogelijk voor de werkman.
Het kan gaan over het schooldomein, een gebouw hierop, een verdieping of liefst zelfs tot een lokaal.
Standaard wordt de primaire werkplek van een melder ingevuld. Om een andere locatie te kiezen, klik op
het vergrootglas

.

In de pop-up kies je voor overzichtstype Locatiehiërarchie.
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Daarna wordt de gekende boomstructuur van het GO! Patrimonium getoond. Zoeken kan door scrollen
door de lijst, of door een waarde in te vullen bij Benaming, Code, Adres, Postcode, Plaats of Beschrijving
(roepnaam van het domein/gebouw/verdieping/lokaal).

10

Je kan ook snel zoeken door de gekende benaming/code/adres/beschrijving direct te typen in het
invulveld op de melding.
Het FMIS geeft een lijst met mogelijkheden waaruit je kan kiezen.
We raden deze manier van werken aan.

2.6.Bijkomend commentaar
Geef hier een meer uitgebreide omschrijving van de melding. Omschrijf zo goed mogelijk het probleem
en geef indien mogelijk een kostenraming mee.

2.7.Eigen ondernomen acties
Duid hier aan wat je zelf al ondernomen hebt.
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2.8.Bevestiging van een nieuwe melding via email
Na het afsluiten van de melding, zal deze bevestigd worden aan de Melder via email :

Er wordt tevens een email gestuurd naar de beheerder die verwijst naar de werkbon die aangemaakt
werd op basis van de melding.
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3. Meldingen opvragen en acties toevoegen
Nadat een melding aangemaakt is, kan deze bekeken en opgevolgd worden. Dit gebeurt via “Mijn
meldingen”.
Via het startscherm:
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Tevens kunnen de meldingen van de afdeling/team opgevraagd worden :

De meldingen van mijn Afdeling geeft een overzicht van alle meldingen van jouw afdeling, waar
“afdeling” de laagst mogelijke onderverdeling is (subafdeling). De resultaten voor mijn Team zijn
momenteel identiek.

3.1.Meldingen opvragen
In het overzichtsvenster staan alle belangrijke gegevens van de meldingen naast elkaar. Je kan telkens per
kolom een filter plaatsen door een waarde in te typen, bv. in kolom aard ‘Schrijnwerkerij’.
Door het selecteren van de juiste melding, zie je onderaan het scherm de details op 5 tabs: Beschrijving,
Algemeen, Onderhoudsobjecten, Opvolging, Documenten.
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Op het tabblad “Beschrijving” is de omschrijving van de vraag voorzien.
Op het tabblad “Algemeen” zijn de algemene gegevens van de melding opgenomen.
“Onderhoudsobjecten” : niet van toepassing voor GO!
Op het tabblad “Opvolging” zijn bij “Historiek” de verschillende acties te zien die uitgevoerd zijn. Je kan
daar informatie terugvinden die de infrastructuurmedewerker heeft aangevuld en die belangrijk zijn voor
de opvolging van de melding.
Op het tabblad “Documenten” kan je de documenten, foto’s, tekeningen die zijn opgeladen bij de
melding, raadplegen.
Status van de Melding De melding kan in de volgende statussen staan :
1. “Nieuw” : de melding is aangemaakt en er is nog een handeling op gebeurd
2. “Gepland op LT” : de melding wordt niet onmiddellijk uitgevoerd en staat op de lange termijn
planning
3. “In voorbereiding” : de Beheerder is de melding/werkbon aan het voorbereiden
4. “In behandeling” : de Beheerder heeft de melding/werkbon in behandeling gezet, de werkkracht
werkt aan de melding/werkbon
5. “Uitgevoerd” : de melding is uitgevoerd, de Melder kijkt na of dit voldoet aan zijn/haar
verwachtingen
6. “Heruitvoering gevraagd” : de melder kan de heruitvoering vragen als hij/zij niet tevreden is
over het resultaat
7. “Archief” : de melding is gearchiveerd
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3.2.Acties toevoegen aan een Melding
Enkel de statussen ‘Nieuwe melding’ en ‘Melding geannuleerd’ kunnen door een Melder gekozen worden.
De andere statussen van een melding worden automatisch toegekend wanneer een Beheerder
statuswijzigingen doet op een werkbon.

3.2.1.

Meldingen annuleren

Bij vergissingen kan een melding geannuleerd worden. Dit kan enkel wanneer de melding nog op status
“Nieuwe melding” staat (ze is dan nog niet in behandeling). Open de melding, klik op + Actie toevoegen

1 Selecteer “Afwijzen”
2 Vul actiecommentaar in
3 “Actie toevoegen en sluiten”

Er wordt nu een email confirmatie gestuurd van annulatie van de Melder naar de Beheerder, met het
voorstel om de gerelateerde Werkbonnen te annuleren.
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3.2.2.

Commentaar toevoegen aan een melding

Wanneer de Beheerder van de scholengroep onvoldoende informatie heeft om de melding te
behandelen, zal die aan de Melder bijkomende informatie vragen.
Hij kan dit doen via “Commentaar toevoegen”, wat toegevoegd aan de tab “Opvolging” en “Historiek”
(hierover worden geen emails gestuurd, tenzij expliciet ingesteld in “Beheren van email notificaties”, zie
later)

De Melder kan deze info aan de Beheerder verschaffen via dezelfde actie “Commentaar toevoegen”
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Om informatie toe te voegen moet je in het overzicht de melding selecteren en het detailoverzicht
openen.
Open de melding, klik op + Actie toevoegen

1 Selecteer “Commentaar toevoegen”
2 Vul de informatie in bij actiecommentaar
3 “Actie toevoegen en sluiten”
De beheerder zal de bijkomende informatie verwerken en doorgaan met de behandeling van de melding.
De Beheerder zal de bijkomende informatie verwerken en doorgaan met de behandeling van de
melding/werkbon.

3.2.3.

Een heruitvoering van een melding aanvragen

De Melder kan bij inspectie van de afgewerkte klus, beslissen om de heruitvoering te vragen. Dit kan
hij/zij doen door de melding te openen, de “actie toevoegen” knop te selecteren. Vervolgens selecteert
de Melder de actie “heruitvoering vragen” en op “actie toevoegen (en sluiten)”. Hierbij krijgt de
beheerder een email waarin de vraag voor heruitvoering wordt bevestigd.
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De Beheerder beslist of het werk mag uitgevoerd worden, de Melder krijgt een email met bevestiging
van goed- of afkeuring van de heruitvoering.
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