MY OCB
WACHTWOORD AANMAKEN
Gaat u zich voor de eerste keer aanmelden op het online platform My OCB en hebt u nog geen mailtje
gekregen om uw wachtwoord aan te maken? Dan kan u dat heel eenvoudig zelf doen.
Surf hiervoor naar https://ecom.ocb.be/MyDoc/Account/LogIn. Volgend scherm komt tevoorschijn:

Klik onder ‘wachtwoord vergeten?’ op klik dan hier. Nadien kan u uw klantnummer ingeven om zo een
automatische e-mail te ontvangen om het wachtwoord aan te maken.

De mail die u ontvangt bevat een link om het wachtwoord aan te maken, opgelet deze link is slechts 3 dagen
geldig. Indien u het wachtwoord niet binnen de 3 dagen aanmaakt, zal dit met deze link niet meer lukken. U
kan dan opnieuw vorige stappen uitvoeren om een nieuwe e-mail te ontvangen.
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HOE GEBRUIK IK MY OCB?
Wanneer het aanmaken van een wachtwoord gelukt is, kan u zich aanmelden op het gratis online platform van
OCB. Gebruik hiervoor dezelfde link (https://ecom.ocb.be/MyDoc/Account/LogIn) en geef uw login en
wachtwoord in. U wordt doorverwezen naar volgende pagina, met 3 verschillende toepassingen:

1. MY ACCOUNT
Via My Account kan u uw klantgegevens raadplegen en aanpassen indien nodig. Hiervoor klikt u achteraan
rechts op de pen:

Hier hebt u de mogelijkheid om uw adresgegevens en vormen van communicatie tussen uw firma en OCB aan
te passen.
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2. MY DOCUMENTS
Wanneer u op My Documents klikt wordt u doorverwezen naar het platform dat al uw verslagen en facturen
bundelt.

-

Standaard zijn er geen filters ingevuld. Indien u geen filters invult en op ‘zoeken’ klikt, dan wordt er
een overzicht van alle documenten (rapporten en verslagen) getoond.
Bent u opzoek naar een specifiek keuringsverslag? Dan kan u dit zoeken door de nodige informatie bij
de filters in te vullen zoals bijvoorbeeld:
o Doc. nr. (= opdrachtnummer / verslagnummer);
o Toestelnummer;
o Besluit (groen, oranje of rood);
o Datum van onderzoek;
o Type onderzoek (bv. elektriciteit laagspanning, hoogspanning, liften, hoogwerker etc.);
o Gegevens van de plaats van onderzoek;
o Zoeken in de pdf op een bepaalde zoekterm.

Wanneer u op ‘zoeken’ hebt geklikt (na het al dan niet invullen van de filters), krijgt u een overzicht van de
gerelateerde documenten.
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Om dit document in pdf te openen, klikt u op het volgende icoontje:
. Wanneer dit document voor de 1
keer geopend is, zal het blauwe icoontje groen worden (zoals in vorige printscreen).

e

Om een nieuwe zoekopdracht te doen, klikt u bovenaan op ‘gegevens inladen’.
Overzicht uitgevoerde opdrachten in PDF en/of Excel
Wenst u van bovenstaande selectie een overzicht in PDF en/of Excel te ontvangen? Dat kan! Hiervoor klikt u
bovenaan links op de icoontjes van Excel of PDF.

Openstaande facturen
Via My Documents kan u op een eenvoudige manier uw openstaande facturen raadplegen. Klik hiervoor
bovenaan rechts op ‘openstaande facturen’ en er komt een overzicht tevoorschijn. Een extra handige tool voor
de boekhouding van uw firma.

3. MY INSPECTION
e

De 3 mogelijkheid via My OCB is het aanvragen van een keuring. Klik hiervoor op ‘My Inspection’. Dit is
uiteraard enkel nodig voor keuringen die buiten de overeenkomsten vallen tussen uw firma en OCB.
Als u op ‘My Inspection’ klikt, kan u doorklikken naar ‘controle aanvragen’. U wordt dan naar het
e
aanvraagformulier van OCB doorgelinkt. In de 1 stap geeft u de info in over de controle die u wenst aan te
vragen. In stap 2 zijn al uw gegevens reeds ingevuld.

Hebt u toch nog vragen over het gebruik van My OCB? Stuur dan een e-mail naar info@ocb.be. Wij proberen
uw vraag zo snel mogelijk te behandelen.
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