VOORAF
Maak gebruik van de koppeling met RealSmart om officiële documenten en gegevens
automatisch in Skarabee te plaatsen en om van de koppeling met SmartBid gebruik te
maken.
Vraag vooraf je logingegevens aan bij RealSmart.

KORTE INHOUD
•
•
•

koppeling activeren tussen RealSmart & Skarabee
Dossiers aanmaken vanuit Skarabee in RealSmart
Documenten aanvragen, SmartBid opstarten… in RealSmart

WERKWIJZE
Activeren van de koppeling tussen RealSmart & Skarabee.
Via RealSmart:

Activeren van de koppeling

1. Surf naar app.realsmart.be en log in
2. Open via je persoonlijk profiel, “mijn organisaties”
3. Controleer of je beheerder bent en klik op jouw organisatie

4. Via tabblad ‘tools’ klik je op ‘RealSmart
5. Onder het tabblad ‘instellingen kantoorsoftware’ vind je de sleutel terug
1. Of, maak je jouw sleutel aan indien nog niet aanwezig

Bezorg deze sleutel aan Skarabee (support@skarabee.com) voor activatie!

Je aanbod doorsturen vanuit Skarabee
Ga naar het pand waarvoor je documenten wil synchroniseren via Realsmart en/of Smartbid wenst
te activeren.
1. Klik op de tab ‘Externe Partners, Realsmart’

2. Volg de stappen en activeer

3. Vernieuw de pagina tot je de melding ‘Ga naar uw dossier in Realsmart’ krijgt
4. Klik hierop en je komt terecht in Realsmart waar je dit dossier zal treffen

Het aangemaakte dossier terugvinden.
1. Na aanmaken van het dossier, kan je hiermee meteen verder aan de slag in RealSmart
• Je ziet of het dossier is gecreëerd vanuit Skarabee. Je kan hier ook op filteren.
2. Ga verder met het bewerken van de componenten in je dossier.
• Digitale aanvragen worden automatisch opgestart
• Andre componenten zoals SmartBid kan je zelf activeren binnen het
(verkoop)dossier
3. De documenten opgevraagd via digitale aanvragen ook automatisch
doorgestuurd naar Skarabee.

Documenten raadplegen in Skarabee.
Via Skarabee wordt een herinnering aangemaakt vanaf een document wordt ontvangen
van RealSmart.

Op het tabblad documenten van een pand vind je alle doorgestuurde documenten terug.

