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I. VOORAFGAANDELIJK AAN HET GEBRUIK VAN FIMIS

1. CERTIFICAAT

Om toegang te verkrijgen tot FiMiS dient elke gebruiker over een persoonlijk certificaat te beschikken.

Een persoonlijk certificaat wordt u toegekend door een erkende derde partij.
De volgende certificaten komen hiervoor in aanmerking:

Globalsign Personal 3 (http://www.globalsign.be);

Isabel (http://www.isabel.be);

Certipost (http://www.certipost.be);

 uw elektronische identiteitskaart (eID) (http://eid.belgium.be).

Na aankoop dient dit certificaat overeenkomstig de richtlijnen van de verstrekker geïnstalleerd te
worden op de PC die zal gebruikt worden voor gebruik van FiMiS.
Voor verdere informatie verwijzen we u door naar de leverancier van het certificaat.

Dit certificaat is persoonlijk, d.w.z. dat indien binnen een instelling meerdere personen zich met het
beheer van eCorporate bezighouden er meerdere certificaten nodig zijn.

2. ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

Aankoop, installatie en aansluiting van de eID-kaartlezer

Voor gebruik van de eID is een eID-kaartlezer vereist. Deze kan u vinden in computerwinkels en wordt
geleverd met software die u voorafgaandelijk aan het gebruik van de kaartlezer dient te installeren.
Nadien kunt u de kaartlezer aansluiten op een USB-poort (Windows XP) en wacht u totdat de lezer
wordt herkend en beschikbaar wordt.

Aanmaken van het eID-certificaat

Nu moet u met uw EID een certificaat aanmaken.
Steek uw eID-kaart  in de kaartlezer. Klik op "yes" in het volgende scherm:

http://www.globalsign.be/
http://www.isabel.be/
http://www.certipost.be/
http://eid.belgium.be/
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U krijgt nu volgende boodschap. Klik op "OK"

Uw certificaat is nu geregistreerd. U mag uw kaart verwijderen uit de lezer.
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II. EERSTE GEBRUIK VAN FIMIS

1. STARTEN VAN DE APPLICATIE

Start de applicatie door middel van volgende link: https://fimis.fsma.be

2. SELECTIE VAN HET CERTIFICAAT

Indien u meerdere certificaten heeft vraagt het systeem u een certificaat te kiezen.

Voor de EID : Klik het certificaat Citizen CA xxxx aan en druk OK.

Voor een ander certificaat  : Klik het certificaat aan en druk OK.

3. INGEVEN VAN PIN-CODE

Deze stap geldt enkel voor gebruik van een eID-kaart.
U wordt gevraagd uw pin code in te geven. Druk nadien OK.

https://fimis-test.fsma.be/
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4. INTRODUCTIEPAGINA VAN HET FSMA-PORTAAL

U bent nu geïdentificeerd als een gebruiker met een geldig certificaat. U mag uw eID-kaart nu
verwijderen uit de kaartlezer.

Indien onderstaande pagina niet verschijnt is er iets mis met het certificaat. In dit geval neemt u best
contact op met de helpdesk van de FSMA (+32 2 220 53 88 of servicedesk@fsma.be)

Vul nu uw profielgegevens in.
Dit dient u enkel de eerste maal te doen (of telkens u zich voor het eerst aandient met een nieuw
certificaat).

De taalkeuze bepaalt de taal waarmee u verder zult werken. Deze kan u later wel nog veranderen.

Druk nu Register.

De applicatie start nu op.

5. DE LOG-INPAGINA

Bij de eerste aanmelding op FiMiS dient de Company Administrator de activatiecode te gebruiken die de
FSMA heeft doorgegeven aan de contactpersoon, aangewezen door uw instelling.

Deze activatiecode wordt door ons automatisch gekoppeld aan uw toegangscertificaat zodat, bij later
gebruik, aanmelding met de activatiecode overbodig wordt.
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U komt nu terecht op de homepagina.

6. LATER GEBRUIK

Enkel de stappen 1-2-3 (onder hoofdstuk II. Eerste gebruik) blijven nodig om rechtstreeks op de FiMiS-
homepagina te komen.
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