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Welkom bij All-Connects!

Sinds 1 augustus 2020 ben je bij het vervoer van vloeibare dierlijke mest met een burenregel-
ing naar landbouwers met percelen in gebiedstype 2 of 3 veplicht gebruik te maken van een 
AGR-app.  

Bedankt dat je All-Connects hebt gekozen als je AGR-dienstverlener! In deze handleiding kan 
je alle nodige informatie terugvinden om vlot je weg doorheen het platform te vinden.

Aan de slag met het platform

Je ontvangt van ons de inloggegevens voor jouw bedrijf. Daarmee kan de beheerder 
gebruikers, voertuigen en contracten aanmaken. Surf naar https://app.agrapp.be en 
meld je aan met de ontvangen inloggegevens. 

Aanmaken van gebruikers

Na aanmelding kom je terecht op het dashboard. Klik op ‘Administratie’ en vervolgens op 
‘Gebruiksbeheer’ om je gebruikers aan te maken. Dit zijn de chauffeurs die het mesttransport 
uiitvoeren.

Gebruikersnaam
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Klik op de knop                                 . Voor deze gebruiker zal jij de inloggegevens aanmaken, 
waarna deze persoon zal kunnen inloggen op de All-Connects AGR-app.

Vul de gegevens voor het account van de gebruiker verder aan.

Opgelet: Vul bij ‘Login’ een gebruikersnaam naar keuze in. Deze zal de gebruiker telkens 
bij het inloggen moeten gebruiken. Stel bij ‘Taal’ de voorkeurstaal voor je gebruiker in. Bij 
‘Profielen’ selecteer je ten slotte welke rechten deze gebruiker heeft. 

RECHTEN

ROLE_ADMIN: De gebruiker kan zowel het platform, de voertuigen als gebruikers beheren.

ROLE_DRIVER: De gebruiker heeft enkel toegang tot de app en kan hierop ritten registreren. 

ROLE_VIEWER: De gebruiker kan enkel ritten op het platform raadplegen, maar zelf niks 

aanpassen op vlak van gebruikers of voertuigen.

TIP: Wil je een gebruiker meerdere rollen toekennen? Houd de Shift + Control toets op je 
toetsenbord ingedrukt om meerdere rollen gelijktijdig te selecteren.

Klik op ‘Bewaar’ om de gebruiker te bewaren. Bezorg de inloggegevens nu aan de gebruiker. 

Gebruikersnaam
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Wil je een gebruiker verwijderen, aanpassen of gewoon de details bekijken? Met de sneltoetsen 
krijg je rechtstreeks toegang tot deze informatie.

De nieuwe gebruiker kan je nu op je Dashboard terugvinden.

Gebruiker aanpassen of wissen?

Gebruikersnaam
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Om een contract aan te maken, klik je in het keuzemenu links op ‘Contract’. Vul hier de nodige 
gegevens in. Vergeet zeker niet de start- en einddatum van het contract te bepalen. Vraag het 
MAD-nummer (ook wel AGR-nummer) aan bij de Mestbank.

Contracten aanmaken

Gebruikersnaam
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Klik in het keuzemenu links op ‘Voertuigen’ om een nieuw voertuig aan te maken. Vervolgens 
klik je op                             . Kies een naam voor het voertuig, geef de nummerplaat in en se-
lecteer vervolgens bij ‘Type’ of het om een trekkend voertuig of trailer gaat.

Voertuigen aanmaken

Gebruikersnaam
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Klik op je dashboard in het keuzemenu links op                    . Hier krijg je het overzicht van de 
uitgevoerde cyclussen, met informatie over hun start- en einddatum, de chauffeur en details 
over het voertuig waarmee de cyclus volbracht werd. De kaart zal de gereden rit van start- tot 
eindpunt visueel voorstellen. 

Cyclussen raadplegen

Nog bijkomende vragen? PRAAT MET ONS 
03 289 55 35

MAIL ONS 
HELP@all-connects.com

INFORMEER JE VERDER 
www.all-connects.com


