Registratie ICT-gemachtigde
Per organisatie wordt door e-Quest/Breedband Helmond één persoon opgevraagd die bij ons bekend staat als de “ICTgemachtigde”. Om toegang te krijgen tot onze portal én om in de toekomst ICT-gerelateerde wijzigingen bij ons te kunnen
doorvoeren, is het van belang dat er minimaal één persoon uit uw organisatie de rol “ICT-gemachtigde” toebedeeld krijgt.
Deze persoon heeft verregaande bevoegdheden!
Een ICT-gemachtigde:


heeft alle rechten binnen de klantportal

maar mag – los van de klantportal- nog veel meer:
voorbeeld: een ICT-gemachtigde:







krijgt van medewerkers van e-Quest/Breedband Helmond zonder meer wachtwoorden indien hij/zij deze opvraagt
mag mailaccounts aanvragen of laten opheffen
mag als tekenbevoegde overeenkomsten aangaan met e-Quest/Breedband Helmond
mag overige ICT-offertes ondertekenen
is bevoegd om andere belangrijke ICT-wijzigingen door te geven
etc.

In onze optiek zal een ICT-gemachtigde veelal dan ook een directielid van een organisatie zijn.
Nadat namens een organisatie een ICT-gemachtigde bij ons bekend gemaakt is, krijgt hij/zij een e-mail met inloggegevens en
een korte handleiding.
Het is vervolgens aan de ICT-gemachtigde om collega’s aan te maken als contactpersoon (indien deze nog niet eerder
aangemaakt zijn door e-Quest/Breedband Helmond). De ICT-gemachtigde bepaalt daarbij welke rol (of rollen) en daarmee
welke functionaliteiten de collega krijgt binnen de portal. De ICT-gemachtigde kan een collega ICT-gemachtigd maken.
Graag ontvangen wij daarom van u de contactgegevens, van degene die in uw organisatie als 1 e ICT-gemachtigde gaat
fungeren, zijn ingevuld. Wij verzoeken u dit door een tekenbevoegde te laten bevestigen door middel van ondertekening.

Organisatienaam
Debiteurnummer*
Naam ICT-gemachtigde
Functie ICT-gemachtigde
e-mailadres ICT-gemachtigde
Telefoonnummer ICT-gemachtigde
Voor akkoord:
Naam tekenbevoegde namens organisatie**
Handtekening tekenbevoegde
* ter verificatie; dit debiteurnummer vindt u rechtsboven op een door e-Quest/Breedband Helmond gestuurde factuur
** indien nog niet in ons bezit, ontvangen wij graag een KvK-uittreksel waaruit tekenbevoegdheid blijkt.

Dit formulier mag volledig ingevuld gemaild worden naar administratie@e-quest.nl .

