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1
BelfiusWeb

“een modern, performant en globaal 
digitaal aanbod in permanente evolutie”
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= volledig digitaal aanbod

• Gebruik Devices
• PC - Desktop
• Tablet
• Smartphone

• Gebruik technologie
• Webbased (ook tablet*)
• Universal App Android & IOS

• Gebruik OS
• PC
• Mac

• aan huidige digitale standaarden
• Performant
• Intuïtief
• Responsive
• Personaliseerbaar

*beperking in functionaliteiten
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2
Het migratieproces

“uw continuïteit verzekeren”
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Juni 2018 Eind 2019 

My Portal BelfiusWeb

BelfiusWeb

Single sign on functionaliteiten Repatriëring bij technische blokkeringen

…Golf 1 Golf 2 Golf 3

…
Migratie in 
“golven” klanten

“Massa - migratie”  vanaf  november 2018 
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Do it Yourself

1

• Kennisgeving migratie
• Webdossier met video – pdf – FAQ
• EB – contact Team (versterkt) 

Begeleiding in groep

2

• Demo-sessie (2 uur) door 
EB-consultant

• 2 deelnemers / klant

Migratie na volgen van 
infosessie

� Uitnodiging volgt 
komende periode

� Geen verplichting
� First in, First served

Migratie volgens spreiding 
op basis profiel klant of 
timing op vraag van de klant

08/11/2018 Berchem - zetel

09/11/2018 Hasselt - zetel

21/11/2018 Leuven - Park In

22/11/2018 Gent - zetel (Sint-Denijs-Westrem)

23/11/2018 Oostkamp - Van Der Valk hotel

03/12/2018 Berchem - zetel

05/12/2018 Hasselt - zetel

10/12/2018 Gent - zetel (Sint-Denijs-Westrem)

11/12/2018 Leuven - Park In

12/12/2018 Oostkamp - Van Der Valk hotel

Eerste reeks info sessies

Tweede reeks info sessies : februari – maart 
(exacte timing nog te bevestigen)
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3
Het migratieproces per klant 

Tijdige en duidelijke communicatie vermijdt 
“onaangename verrassingen”
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Start migratie

Kennisgeving aan 
verantwoordelijke & 

masterusers

Kennisgeving migratie Einde migratie

Gebruikers worden 
uitgenodigd te 

migreren bij het 
aanloggen in BW

Gebruikers worden 
automatisch 
gemigreerd

• Verduidelijken proces
• Technische vereisten
• Detailplanning
• Ondersteuning om 

entiteit klaar te zetten 
voor migratie + elke 
gebruiker in te lichten 
(webdossier)

• Elke gebruiker heeft 
bepaalde tijd keuze : 
nu of later migreren

• Verplichte migratie op 
deadline

1 2 3

• voorkeur voor digitale communicatie
• Met voldoende tijd tussen deze 3 stappen
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To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

mail NL
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4
Het webdossier

• BelfiusWeb gamma
• Openbare webpagina BelfiusWeb
• Afgeschermde webpagina migratie 

BelfiusWeb
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website Belfius NL
hidden page migratie BelfiusWeb NL
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5
De BelfiusWeb App

“een vernieuwd mobiel aanbod : het ideale 
verlengstuk van de desktop versie”
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Juni 2018 Jan 2019 xx 2019

“rebranding smartphone” “extra functionaliteiten
smartphone & rebranding 

tablet”

• overschrijvingen tussen eigen rekeningen & 
compartimenten

• documenten opening rekeningen en 
kaartaanvragen digitaal tekenen

• tablet :handig dashboard omtrent te tekenen 
transacties, berichten, te tekenen documenten, ...

“extra functionaliteiten”

• overschrijvingen naar andere 
rekeningen

• Bankmails 
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