
Stap 1: Selecteer de afdelingskaart 
Stap 2: Koppel de kaart aan de medewerker 
Stap 3: Verwijderen van een koppeling

Waarom afdelingskaarten koppelen?
Het koppelen van afdelingskaarten aan kaarthouders is een optie als u de kaarthouders 

(tijdelijk) toegang wilt geven tot de gegevens van een of meer afdelingskaart(en) in Mijn NS Zakelijk. 

Kaart houders kunnen dan bijvoorbeeld zelf een taxi boeken en (factuur)kenmerken toekennen aan 

gemaakte reizen. Kijk voor meer vragen over het beheren van afdelingskaarten bij de veelgestelde 

vragen in uw Mijn NS Zakelijk account.

Koppelen van 
afdelingskaarten
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Stap 1: Selecteer de afdelingskaart
Via 'Kaarten en kaarthouders beheren' zoekt u op afdelingskaarten. De beschikbare 

afdelingskaarten worden getoond.
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Klik vervolgens op het kaartnummer van de afdelingskaart die u aan een medewerker wilt koppelen.

U komt nu op het scherm met details over de afdelingskaart. Klik nu op de optie 'Inlog 
afdelingskaart aanmaken'.

Stap 1: Selecteer de afdelingskaart
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In het scherm 'Afdelingskaartgegevens' kunt u nu aan de hand van een e-mailadres de 
betreffende medewerker koppelen. Daarnaast kunt u door middel van het veld 'Naam' 
nog verduidelijken wie deze kaart in gebruik heeft.

Nadat u op 'Aanmaken' heeft geklikt ontvangt de gebruiker een e-mail met instructies voor het 
aanmaken van een Mijn NS Zakelijk account waarmee hij kan inloggen. Indien uw medewerker al 
een Mijn NS Zakelijk account heeft, ziet hij daar automatisch de afdelingskaart staan. Daarvoor is 
het wel belangrijk dat u de afdelingskaart aan hetzelfde e-mailadres heeft gekoppeld als het e-
mailadres waarmee uw medewerker in het systeem staat.

Uw medewerker heeft nu inzicht in de gemaakte reizen en heeft de mogelijkheid een 
(factuur)kenmerk aan zijn reizen met de afdelingskaart toe te voegen. Indien uw organisatie het 
gebruik van taxi en Greenwheels toestaat, is het nu voor de medewerker mogelijk deze te boeken.

Stap 2: Koppel de kaart aan de medewerker



5

Het is ook mogelijk een koppeling tussen medewerker en afdelingskaart te verwijderen.

Ga naar het scherm met de details van de afdelingskaart. Klik nu op de link 'Toon overzicht 
inlogaccounts' (zie stap 1).

In het getoonde overzicht vindt u de gekoppelde medewerker terug. U verwijdert de koppeling door 
op 'Verwijder' te klikken.

Hiermee is de afdelingskaart niet meer zichtbaar voor de medewerker. Het Mijn NS Zakelijk account 
wordt niet verwijderd. Als u op een later tijdstip opnieuw een koppeling maakt, hoeft de 
medewerker alleen maar in te loggen om de afdelingskaart in te zien.

Stap 3: Verwijderen van een koppeling




