Maak een nieuwe workflow aan in Self Service
Om een workflow in te kunnen richten gaan we eerst een nieuw formulier maken
Stap 1 - Nieuw formulier maken
➢ Ga in Self Service naar Beheer
➢ Ga naar tabblad Formulierdefinitie
➢ Klik op icoon Formulieren
➢ Klik bovenin op het icoon Nieuw
➢ Vul het veld van Formuliernaam in
➢ Formuliertype kan op G blijven staan
➢ Vul eventueel Presentatienaam in
Deze is te zien wanneer je in de mutatie zit
➢ Klik op

om het formulier op te slaan.

➢ Zoek het opgeslagen formulier op en selecteer deze
➢ Klik bovenin op het icoon van Rubrieken toevoegen
➢ Klik bovenin op het icoon van Nieuw om rubrieken toe te voegen
○

Met het opgegeven volgnummer bepaal je de volgorde van rubrieken op
het formulier

Voorbeeld inrichting formulier:

Aanvraag medewerker

Behandelen PSA

Wanneer je formulier klaar is gaan we een nieuwe workflow maken.
Stap 2 - Nieuwe workflow maken
➢ Ga in Self Service naar Beheer
➢ Ga naar het tabblad Workflowdefinitie
➢ Klik op het icoon Workflowdefinitie
➢ Klik bovenin op de knop Nieuwe workflow
○

Vul de naam in zoals je wilt dat de mutatie gaat heten

○

Kies een icoon

○

Selecteer het tabblad waarop de mutatie te kiezen is onder Start

○

Vul de ingangsdatum (Geldig van) in

○

Selecteer bij Formulier/Dialoog je opgeslagen formulier

○

Hieronder een voorbeeld van hoe de 1e pagina van een workflow eruit zou
kunnen zien

➢ Klik op Verder
➢ Vul de Activiteit, Knop en Vervolgactiviteit in door te kiezen uit de keuzelijsten

➢ Hieronder een voorbeeld van hoe de stappen eruit zouden kunnen zien:

➢ Klik op Verder
➢ Vink aan welke activiteit de Startactiviteit is
➢ Vink de statussen aan welke de mutatie mogen aanpassen (Gegevens wijzigbaar).
Dit vinkje zet je in ieder geval bij de startactiviteit en eventueel bij
vervolgactiviteit(en)
➢ Indien je een retour stap gebruikt kan het wenselijk zijn om een memo verplicht in
te laten vullen. Vink in dat geval de optie Memo toevoegen aan bij de retour knop
en zet deze op verplicht.
➢ Klik op Verder
➢ Je ziet nu een weergave van het schema van je nieuwe workflow. Klik op Opslaan
Voorbeeld inrichting Workflow (zie volgende pagina):

