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2 Login 

https://tas.cspterminals.be  (Gelieve Google chrome te gebruiken) 

 

3 GPDR 

Iedere gebruiker zal na de eerste keer inloggen de GPDR verklaring moeten goedkeuren. Dit kan je 

doen door het selectievakje ‘I’ve read & understood / Gelezen & begrepen / Lu et compris’ aan te 

vinken en daarna te klikken op ‘Confirm Terms and Conditions’. 

Een gebruiker die de GPDR verklaring niet heeft aanvaard zal geen gebruik kunnen maken van het 

vooraanmelding systeem. Deze maatregel geldt voor iedere gebruiker (ook de 

vrachtwagenchauffeur). 

Onze privacy policy kan je raadplegen door te navigeren naar https://cspterminals.be/eportal/. 

https://tas.cspterminals.be/
https://cspterminals.be/eportal/
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4 Te volgen stappen voor het aanmaken van de 1ste afspraak 

1. Log in op de VBS-webapplicatie 

2. GPDR verklaring goedkeuren 

3. Een gebruikersaccount aanmaken voor uw chauffeurs. 

4. Uw chauffeurs de GPDR-verklaring laten goedkeuren 

5. Een nieuwe afspraak aanmaken 

6. Reserveer een tijdslot om een container af te zetten / op te halen.  

7. Vul de details van de afspraak in. 

8. Bevestig de afspraak. 

9. Activeer de afspraak 

5 Bekijken en aanpassen van je persoonlijke profiel 

Klik op de 3 witte punten rechts bovenaan en daarna op ‘Profile’ om je persoonlijke informatie te 

bekijken en aan te passen. 
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Klik op ‘Edit’ om gegevens aan te passen. 

Zet een vinkje bij ‘Receive E-mail’ wanneer je graag via e-mail op de hoogte wilt gehouden worden 

van de laatste nieuwsupdates van de terminal en ook EIR tickets wilt ontvangen van uw 

terminalbezoek indien je een afspraak zelf als gebruiker hebt aangemaakt (= appointment creator). 

Zet een vinkje bij ‘Receive Push Notifications’ wanneer je graag op de VBS mobile app belangrijke 

berichten wilt ontvangen die wij als terminal uitsturen naar de app gebruikers toe. 

 Voor een haulier admin profiel is het mogelijk om deze e-mail en push notifications zelf ook in te stellen 

voor alle andere gebruikers binnen zijn eigen transportbedrijf. 
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Ga hiervoor naar de menu ‘Users’ > en kies de gebruiker uit de lijst. Klik daarna op ‘Edit User’ en zet een 

vinkje bij ‘Receive E-mail en/of Receive Push Notifications’ en klik daarna op ‘Update User’ om te bevestigen. 

Klik op ‘SAVE’ om je wijziging te bevestigen. 

 

Bij ‘Apps’ kan je de QR Code inscannen voor de mobiele app. Klik hiervoor op ‘ADD NEW DEVICE’. 
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6 Bekijken en aanpassen van je bedrijfsprofiel 

Een Haulier Admin kan de gegevens van zijn transportbedrijf bekijken en aanpassen. Klik hiervoor op 

de menu ‘Companies’  

 

Om gegevens te wijzigen moet je op je bedrijf klikken en dan wordt het bewerking scherm geopend. 

 Als je een e-mailadres toevoegt aan je company dan wordt er na iedere afgewerkte truckbezoek 

automatisch een EIR ticket verzonden naar dit e-mailadres. Als je dit niet wenst, gelieve dan hier geen e-

mailadres te vermelden. 

Klik op ‘edit company’ om wijzigingen te bewaren. 
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7 Today’s Message 

In today’s message kan je belangrijke informatie terugvinden voor uw bezoek naar onze terminal. 

Om naar deze pagina te navigeren moet je op de CSP logo links bovenaan klikken. 
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8 Users menu 

8.1 Soorten gebruikersaccounts 

In het appointment systeem bestaan er verschillende gebruikersgroepen. Hieronder een overzicht 

van welke gebruikersgroepen er bestaan en wat ze kunnen doen: 

• Haulier Admin  
o Hij/zij is de beheerder van het bedrijf 
o Kan nieuwe gebruikersaccounts aanmaken en toevoegen aan zijn company 
o Gegevens van het bedrijf bekijken en aanpassen 
o Kan alle acties uitvoeren op appointments binnen de eigen company (aanmaken, 

bekijken, aanpassen, verwijderen, activeren & deactiveren)  
 

• Haulier User  
o Hij/zij is transport planner 
o Kan enkel nieuwe driver accounts toevoegen en beheren 
o Kan enkel appointments aanmaken voor zichzelf of voor drivers. Het is ook mogelijk 

om die appointments aan te passen, verwijderen, activeren & deactiveren. 
 

• Driver 
o Haulier Driver 

▪ Is een driver die uitsluitend rijdt voor 1 bedrijf 
▪ Alle acties op appointments  (aanmaken, bekijken, aanpassen, verwijderen, 

activeren & deactiveren) die aan hem/haar zijn toegewezen. 
 

o No Haulier – Freelance Driver 
▪ De freelance driver is niet gekoppeld aan 1 bedrijf 

Hij/zij kan, naast voor zichzelf,  ook ritten uitvoeren voor andere 
transportbedrijven. 

▪ Hij/zij kan alle acties uitvoeren op appointment (aanmaken, bekijken, 
aanpassen, verwijderen, activeren & deactiveren) die aan hem toebehoren 

▪ Een transportbedrijf kan zelf ook een appointment aanmaken voor een 
freelance driver.   

▪ Een bedrijf dat appointments aanmaakt voor een Freelance Driver, kan 
enkel de appointment van de Freelance driver zien die het bedrijf ZELF heeft 
aangemaakt.  

▪ Het profiel van een freelance driver kan aangemaakt worden door de 
terminal of door de haulier admin / haulier user van een transportbedrijf 
Opgelet: voor de haulier admin / haulier user is de freelance driver niet 
zichtbaar in de menu ‘USERS’. Zij kunnen dus enkel de gebruikeraccounts 
zien binnen hun eigen company. 
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8.2 Een nieuwe gebruikersaccount toevoegen 

Om VBS toegang aan gebruikers te bieden, moet u de gebruikers aanmaken en deze aan de juiste 

gebruikersgroep toevoegen. Klik in het menu Users op ADD NEW USERS om een nieuwe gebruiker 

toe te voegen: 

 

1. Voer in het scherm de details in voor de nieuwe gebruikersaccount, zoals naam, telefoon, e-

mail, taal, enz. Opgelet: een e-mailadres kan maar voor 1 gebruiker gekend zijn. 
2. Selecteer de gebruikersgroep waaraan deze nieuwe gebruiker moet worden toegevoegd 

a Bij het aanmaken van een chauffeur is het correcte Alfapass-nummer verplicht, 

anders kan de chauffeur de terminal niet binnenrijden. 

b Bij het aanmaken van een Haulier Admin / Haulier User is een alfapass voor de 

gebruiker vereist, maar dit kan een willekeurig nummer zijn (bv. 0) 

c In het geval dat de Haulier Admin / Haulier User dezelfde persoon is als de chauffeur, 
is een Alfapass-nummer wel verplicht. 

2. Selecteer het bedrijf dat is gekoppeld aan deze nieuwe gebruiker 

OPMERKING IVM Freelance chauffeurs 

a In het geval de chauffeur als Freelancer werkt, dan moet bij company ‘No haulier – 
Freelance drivers’ ingevuld worden. Deze staat helemaal onderaan in de lijst. 

b De account moet aan het e-mailadres van de Freelance chauffeur gelinked zijn. 

c De Freelance chauffeur is zijn eigen Admin.  

 

3. Klik op CONFIRM  

 

Hierna wordt het gebruikersaccount aangemaakt en de gebruiker ontvangt een e-mail met verdere 

instructies, waaronder het verzoek om zijn wachtwoord in te stellen. 

 Het is belangrijk dat u een geldig e-mailadres invoert tijdens het aanmaken van een nieuwe 

gebruiker. Zoniet ontvangt deze persoon geen e-mail en kan hij/zij niet inloggen en ook geen 

GPDR goedkeuren.  
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8.3 Een gebruikersaccount wijzigen 

Een Haulier Admin kan alle gebruikersaccounts aanpassen die gelinkt werden aan zijn bedrijf. 

Een Haulier User kan enkel een driver account aanpassen. 

Om gebruikersgegevens te wijzigen: 

1. In het menu Users: zoek en selecteer de gebruiker die u wilt aanpassen in de lijst 

2. Klik bovenaan op het scherm op EDIT USER 

3. Werk in het bewerkingsscherm de details bij en klik ten slotte op UPDATE USER om te 

bevestigen 

 

Het is ook mogelijk om voor een gebruiker een wachtwoord te resetten: 

Klik in het bewerkingsscherm bovenaan op ‘User Details’ en klik daarna op ‘FORCE A 

PASSWORD RESET FOR THIS USER’. De gebruiker zal dan een e-mail ontvangen met een link om 

zijn wachtwoord opnieuw in te stellen. 
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8.4 Verlenen en intrekken van de toegang 

Een Haulier Admin kan VBS-toegang tijdelijk intrekken voor een specifieke gebruiker die gelinkt werd 

aan zijn bedrijf. Een haulier User kan dit enkel doen voor een driver. Een gebruiker wiens account 

werd geblokkeerd zal geen toegang hebben tot het appointment systeem. 

1. Zoek de gebruiker in het menu Users 

2. Klik op het pictogram onder kolom ‘Actions’ voor het intrekken van de toegang 

 

3. Bevestig dat u deze gebruiker van VBS toegang wil blokkeren. Ingetrokken 

gebruikers verschijnen in het rood. 

 

 

Op dezelfde manier kan de toegang hersteld worden door op het pictogram voor toegang herstellen 

te klikken onder ‘Actions’. 

8.5 Een gebruikersaccount verwijderen 

Een Haulier Admin kan alle gebruikersaccounts binnen zijn ‘company’ permanent verwijderen. Een 

Haulier User kan enkel een driver verwijderen 

1. Zoek de gebruiker in het menu Users 

2. Klik op het pictogram Verwijderen.  
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Bevestig dat u dit gebruikersaccount permanent wilt verwijderen.  

 

9 Find my unit 

Bij ‘Find my unit’ kan je snel zien of er een container al beschikbaar is voor afhaling en/of werd 

aangemeld voor binnenbrengen op terminal.  

Klik op Find my unit, voer het container nummer in en klik op Search 
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10 Appointment menu  

In het appointment menu kunt u afspraken maken, (de)activeren en opvolgen om containers op te 

halen en/of af te zetten. Je kan gebruik maken van een filter om je afspraak op te zoeken in de lijst. 

Uit deze lijst kan op het volgende gefilterd worden: 

Pending Appointments  

Dit zijn truckappointments die nog niet compleet zijn en niet gevalideerd zijn in het Terminal 

Operating Systeem (status: in behandeling).  

Confirmed appointments: 

• Dit zijn truckappointments die aangemaakt zijn en gevalideerd zijn met TOS, maar nog niet 

zijn geactiveerd (status: aangemaakt). 

• Meerdere confirmed appointments zijn mogelijk per chauffeur. 

• Het is mogelijk om een confirmed appointment aan te passen (wijzigen tijdslot, andere 

driver kiezen of container toevoegen/verwijderen in de afspraak). 

• Let op! De afspraak moet geactiveerd worden alvorens de chauffeur naar de terminal 

komt. Zoniet kan de chauffeur niet binnen rijden op de terminal. 

Active appointments: 

• Dit zijn truckappointments die al zijn geactiveerd (status: actief). 

• Per chauffeur is slechts één ‘actieve’ afspraak mogelijk. 

Consumed Appointments: 

Dit zijn de truckappointments die momenteel in behandeling zijn op de terminal, maar nog niet zijn 

afgesloten. Deze appointments kunnen niet meer gebruikt worden. 

Closed appointments: 

• Dit zijn truckappointments die volledig zijn afgehandeld of een verlopen tijdslot hebben. 

• Deze appointments kunnen niet meer gebruikt worden. 

• Gesloten appointments worden na 48 uur verwijderd uit de lijst en zijn niet langer zichtbaar. 

Gelieve te onthouden dat in de toekomst deze regel kan gewijzigd worden. 
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In de lijst wordt iedere afspraak weergegeven met informatie zoals de status, appointment nummer, 

tijdslot, driver, container(s) / referenties die worden afgeleverd en/of uitgehaald. 

Klik op de appointment om de appointment details te bekijken. 

 

10.1 Een nieuwe afspraak aanmaken 

In het Appointment menu, klik op CREATE NEW APPOINTMENT. 

 

10.1.1 Een tijdslot reserveren voor een afspraak 

U dient een beschikbaar tijdslot uit te kiezen om een nieuwe afspraak aan te maken. De kalender 

kan per maand, week en dag weergegeven worden. 
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 Appointments kunnen van een dag van tevoren worden gebruikt tot het einde van het tijdslot 

waarvoor de afspraak is gemaakt. Merk op dat dit tijdelijk is en in de toekomst kan worden 

gewijzigd.  

10.1.2 Invoeren van de containerdetails 

Klik op ADD UNIT om de eerste container in te voeren. 

 

Bij Assigned Move Type moet u een optie selecteren: 

• Selecteer ‘Collect unit’: indien u een container wil ophalen. 

• Selecteer ‘Drop Off unit’: indien u een container wil afzetten. 
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10.1.3 Afzetten van een container 

10.1.3.1 Dit zijn de vereisten voor het afzetten van een lege container 

Selecteer Drop off unit en klik op CONFIRM INFORMATION. 

 

Vul het containernummer in en bij ‘dropoff type’: Selecteer EMPTY en klik op CONFIRM 

INFORMATION. 

 

Add ERO (= afzetreferentie, indien van toepassing) kies Yes of No (indien Yes: vul de ERO in) en klik 

op CONFIRM INFORMATION en daarna op CONFIRM UNIT 
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10.1.3.2 Dit zijn de vereisten voor het afzetten van een volle container 

Selecteer Drop off unit en klik op CONFIRM INFORMATION. 

 

Vul het containernummer in. 

Bij dropoff type: Selecteer FULL en klik op CONFIRM INFORMATION 

 

Vul het boeking nummer in + Gross weight (indien van toepassing) en klik op CONFIRM 

INFORMATION. 
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Indien vereist moet u bijkomend nog de line operator en/of equipment type selecteren. Nadat alles 

werd ingegeven kan u bevestigen door te klikken op ‘CONFIRM INFORMATION’ 

 

10.1.4 Container ophalen 

10.1.4.1 Dit zijn de vereisten voor het ophalen van een lege container 

Selecteer COLLECT UNIT en klik op CONFIRM INFORMATION. 
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Klik op Unit number known. 

• Als het containernummer bekend is: selecteer ‘YES’ en vult u de nummer in. 

• Als het containernummer niet bekend is: selecteer ’NO’ 

 

Vul de EDO in (dit is uw afhaalreferentie nr.) en klik op CONFIRM INFORMATION. 

 

Kies daarna de line operator en/of Equipment Type (Indien van toepassing) en klik daarna op 

CONFIRM INFORMATION 
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10.1.4.2 Dit zijn de vereisten voor het ophalen van een volle container 

Selecteer COLLECT UNIT en klik op CONFIRM INFORMATION 

 

Unit number known: Klik op YES, vul het containernummer in en klik op CONFIRM INFORMATION 

 

Indien van toepassing vult u het pin nummer in , en klikt u op CONFIRM INFORMATION. 
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10.1.5 Confirmed Unit Overview 

• Als u een extra container wil toevoegen, klikt u op ADD UNIT. 

• Als u klaar bent met containers in te geven., klikt u op DONE WITH UNITS. 

• Als u een container wilt verwijderen uit de afspraak, klikt u op DELETE UNIT 

• Als u de appointment wilt bewaren en later verder afwerken, klikt u op SAVE APPOINTMENT 

• Als u de appointment wilt verwijderen, klikt u op CANCEL APPOINTMENT 

 

10.1.6 Driver selecteren 

Nadat u op DONE WITH THIS UNIT hebt geklikt, kan u de driver selecteren. 

U kan een driver selecteren uit de lijst van uw eigen bedrijf of een freelance driver. Klik op DONE 

WITH DRIVER om uw keuze te bevestigen. 
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 Een driver account krijgt deze pagina niet te zien en kan dus geen afspraak maken voor een 

andere driver. 

10.1.7 Appointment Overview 

Na het invoeren van alle details komt u op de overzicht van de appointment. 

Klik op SUBMIT om de afspraak te bevestigen. 

Klik op DELETE UNIT om een unit te verwijderen uit de afspraak 

Klik op SAVE APPOINTMENT om de afspraak later te bevestigen 

Klik op CANCEL APPOINTMENT om de afspraak te verwijderen 

 

Indien alles correct werd ingevuld krijgt U een bericht waarin vermeldt staat dat de appointment 

succesvol werd aangemaakt. Rechtsbovenaan kan u de appointment nummer terugvinden. 
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 In het APPOINTMENT menu wordt deze afspraak toegevoegd aan de lijst met confirmed 

appointments. De appointment moet dan nog worden geactiveerd vooraleer de chauffeur aankomt 

bij de gate anders kan die chauffeur niet binnenrijden. 

10.2 Een bestaande afspraak wijzigen 

Een bestaande afspraak wijzigen kan je enkel doen als de afspraak status ‘CONFIRMED / CREATED’ 

heeft. Als de afspraak al op ‘ACTIVE’ staat, dan moet je die afspraak eerst deactiveren. 

10.2.1 Een tijdslot wijzigen 

Om de afspraak te verplaatsen naar een ander tijdslot moet je de appointment nr opzoeken in de 

lijst ‘CONFIRMED’.  

 

Klik op de afspraak om de appointment details te openen. 
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Klik op RESCHEDULE APPOINTMENT. 

 

Selecteer de gewenste tijdslot. 

 

Daarna krijg je deze melding als bevestiging. Klik op OK 

 

 Wanneer je tijdslot wijzigt van een bestaande afspraak dan krijgt die afspraak een nieuwe 

appointment nbr. 
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10.2.2 Driver wijzigen  

Zoek de afspraak in de lijst confirmed en klik op de afspraak om de appointment details te openen. 

 

 

1. Selecteer de driver uit de lijst 

2. Klik op ASSIGN om de keuze te bevestigen. 

 Vergeet niet de appointment te activeren voordat de chauffeur aankomt op terminal! Anders 

kan de chauffeur niet binnenrijden. 
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10.2.3 Container toevoegen of verwijderen  

Het is mogelijk om voor een gemaakte afspraak nog een extra container toe te voegen of te 

verwijderen.  Let op! Je kan geen gegevens van een container in een eerdere gemaakte afspraak 

wijzigen, hiervoor moet u de container eerst verwijderen uit de afspraak en opnieuw toevoegen met 

de correcte gegevens. 

Ga naar confirmed appointments en klik op de afspraak die moet gewijzigd worden. 

 

 

In de appointment details moet je klikken op EDIT APPOINTMENT. 
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Dan krijg je de keuze om een unit toe te voegen of te deleten: 

• Indien je een unit wilt toevoegen, klik je op ADD UNIT 

• Indien je een unit wilt verwijderen, klik je op DELETE UNIT 

• Als u klaar bent met containers in te geven, klik je op DONE WITH UNITS. 

• Als u de appointment wilt bewaren en later verder afwerken, klik je op SAVE APPOINTMENT 

• Indien je de afspraak wilt verwijderen, klik je op CANCEL APPOINTMENT 



29 

 

 

Nadat u op DONE WITH UNITS hebt geklikt, wordt u nogmaals gevraagd om de DRIVER te 

selecteren. En daarna de afspraak te bevestigen.  (Tip: indien u de driver niet wilt wijzigen kan je ook 

meteen op ‘done with driver’ klikken) 
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10.3 Een afspraak activeren 

Het is belangrijk dat de afspraak wordt geactiveerd voordat de chauffeur aankomt op de terminal. 

Anders kan de chauffeur niet binnenrijden. 

 Per chauffeur is slechts één ‘actieve’ afspraak mogelijk. 

Om een afspraak te activeren: 

1. Zoek in het APPOINTMENT menu de afspraak door te filteren op CONFIRMED. 

 
2. Klik op de desbetreffende appointment. 

 
3. Klik op ACTIVATE APPOINTMENT. De afspraak verschijnt dan in de lijst van de 

‘ACTIVE’ appointments 
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10.4 Een afspraak deactiveren 

Om een afspraak te deactiveren moet je de appointment nr opzoeken in de lijst ‘ACTIVE’. 

 

 

Klik op de afspraak om de appointment details te openen en klik daarna op ‘Deactivate 

Appointment’. 

 

De afspraak komt dan terecht in de lijst van de ‘CONFIRMED’. 
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10.5 Een afspraak verwijderen 

Zoek in het Appointment menu de afspraak die u wilt verwijderen. Klik op het pictogram 

‘prullenmand’  

 

Bevestig dat u deze afspraak permanent wilt verwijderen.  

 

 


