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WAAROM SCARABEE? 

Tijd is een kostbaar goed. Ook in de sector van training en opleiding. Een overzichtelijke en 

vlotte administratie maakt hét verschil als u meer tijd wil creëren. Een slim en betaalbaar 

softwarepakket is daarbij geen overbodige luxe, maar een noodzaak. 

SCARABEE is een softwarepakket, ontwikkeld door INFORM bvba. Het is gebruiksvriendelijk 

en gemakkelijk te installeren. Het brengt alle belangrijke data van een vormingsorganisatie 

samen in één centrale databank:  inschrijvingen via de website, reservaties van lokalen en 

materialen, prestaties van medewerkers, betalingen, publicaties, activiteiten, enzovoort.  

SCARABEE verzendt mails, facturen, nieuwsbrieven,…, naar personen of organisaties uit uw 

bestand. 

SCARABEE draait ondertussen in een 20-tal socioculturele organisaties in Vlaanderen. Deze 

software heeft zijn sporen dus al verdiend en is getest in grote en kleine organisaties. 
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10  GOEDE REDENEN OM SCARABEE TE GEBRUIKEN  

ZO K LAA R  A LS EEN  K LO NTJ E  

U hoeft geen computerexpert te zijn om met  SCARABEE te werken. Het programma is 

bewust sober van lay-out, overzichtelijk opgebouwd en het is bovendien robuust en 

betrouwbaar. De modules hebben duidelijke namen en het gebruik wijst zichzelf uit.  

ALLES  IN  ÉÉN  

SCARABEE vereenvoudigt de organisatie van verenigingen en ondernemingen die 

activiteiten of cursussen aanbieden. Een heel groot voordeel is dat u al uw gegevens maar 

één keer ingeeft. Dat lijkt logisch, maar toch zijn er nog heel wat organisaties die 

inschrijvingsformulieren overtikken, manueel facturen opmaken en aparte lijstjes bijhouden. 

SCARABEE daarentegen slaat alle gegevens overzichtelijk op in één centrale database, 

waarin de modules met elkaar kunnen communiceren. 

IN  ÉÉN K EER  GO ED  

Wie SCARABEE gebruikt, maakt minder fouten. Het systeem controleert bij de input of de 

gegevens correct en relevant zijn. Denk maar aan de talrijke tikfouten bij het ingeven van 

datums, postcodes, bankrekeningnummers, enzovoort. Door de uitgebreide filters en 

zoekmogelijkheden wordt het onwaarschijnlijk dat u dezelfde cursist tweemaal ingeeft.  

Dat alles verhoogt de kwaliteit van de gegevens waarop u uw aanbod baseert. 

MEER  V EI LIG H EI D  

U hoeft voor SCARABEE geen nieuwe hardware te kopen: uw gegevens worden bewaard in 

een beveiligd datacenter. Elke nacht wordt er automatisch een back-up gemaakt. Een 

nieuwe versie uitrollen of een nieuw rapport in gebruik nemen, is bijzonder makkelijk. 

INFORM installeert de wijzigingen op de server, en ogenblikkelijk beschikt u daarover. Dat is 

toch heel wat anders dan met een installatie-cd alle computers te moeten langslopen. 

ALTIJ D  EN  OV ER A L  

SCARABEE is een webapplicatie. Zodra u toegangsrechten hebt, kan u via elke computer met 

internetverbinding inloggen. Altijd en overal: op het werk, thuis, op verplaatsing, overdag en 

‘s nachts. Zonder dat u iets moet installeren op de computer in kwestie en zonder te raken 

aan de performantie. Bovendien is SCARABEE platform- en browseronafhankelijk: het draait 

op Windows, Apple, Linux en in Internet Explorer, Netscape en Firefox. 
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AA NG EP A ST  A AN  ELK E G EB RUI KER  

U kan het aantal gebruikers van het pakket zelf bepalen: van één tot zoveel u er nodig heeft. 

Op elk niveau kan u in SCARABEE instellen wie welke gegevens mag invoeren, wijzigen of 

raadplegen. Wat een bepaalde gebruiker niet nodig heeft, verschijnt niet op zijn scherm. Zo 

krijgt iedere gebruiker alléén die gegevens te zien die voor hem van belang zijn. 

GEBO UW D MET MO D ER NE T ECHNO LOGI E  

SCARABEE is gebouwd met zogenaamde 'open source'-technologie. Dat biedt bijzondere 

voordelen: u moet geen extra licenties betalen voor de software waarmee het pakket 

gebouwd is. Opensourcetechnologie is in volle opmars en wordt ondersteund door  

ontwikkelaars wereldwijd. Het systeem is gebaseerd op Linux, MySQL, PHP en Javascript. 

SCARABEE  GRO EI T MEE  

In de verdere evolutie van SCARABEE spelen de gebruikers een cruciale rol. Door continue 

feedback sturen zij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Het pakket is uitbreidbaar 

door organisaties met kennis van PHP: zij kunnen hun eigen maatwerk ontwikkelen, zoals 

rapporten, en ze kunnen hun denkwerk ter beschikking stellen van de andere gebruikers.  

MEER  TI J D VO OR  KW A LITEIT  

Door de administratieve processen te stroomlijnen, komt er tijd vrij voor de dingen die er 

écht toe doen: een goed en evenwichtig aanbod programmeren en promoten. In de 

uitgebreide – en op maat uitbreidbare – rapportenmodule vindt u statistieken die u kunnen 

helpen om het beleid van uw organisatie zo nodig bij te sturen. 

SOFTW A RE O P MA AT  

Naargelang de behoeften en de grootte van uw vereniging, organisatie of onderneming, 

opteert u voor minder of meer modules. Er is een basisversie voor verenigingen die 

bijvoorbeeld enkel leden en activiteiten beheren en er is een standaardpakket voor 

opleidingsorganisaties, dat kan uitgebreid worden met allerlei modules naar wens … 
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OVERZICHT PAKKETTEN EN MODULES  

PAKK ET  1  -  SCA RA B EE BA SI C  

Personen en 

Organisaties 

De module Personen en Organisaties omvat alle mogelijke contacten: 

medewerkers, leden, cursisten, klanten, persverantwoordelijken, 

vrijwilligers, enzovoort, en alle informatie die aan deze personen of 

organisaties gelinkt is. 

Publicaties 

In de module Publicaties vindt u het overzicht van de papieren of 

elektronische publicaties, en de personen of organisaties die een – al 

dan niet gratis – abonnement hebben daarop. 

Fastmail 

Fastmail laat toe om massmails te verzenden naar medewerkers, 

vrijwilligers, ter promotie, enzovoort. U kan er uiteraard ook 

nieuwsbrieven mee verzenden. Fastmail is volledig geïntegreerd met 

de andere gegevens in Scarabee (o.a. Personen en Organisaties en 

Publicaties). 

Parameters 

In de Parametersmodule beheert u allerlei basisgegevens: 

categorieën van personen en organisaties, aansprekingen, postcodes, 

enzovoort. 

Administrator 

In de Administratormodule beheert u de gebruikers en hun rechten 

binnen Scarabee. Zo kan u nagenoeg elk knopje in Scarabee voor elke 

gebruiker in- of uitschakelen. 

 

PAKK ET  2  -  SCA RA B EE VER ENI GIN G  

Alle modules van 

Scarabee Basic  

 

Ledenadministratie 

De module Ledenadministratie zorgt ervoor dat u in de detailfiche van 

personen hun lidnummers en de betaling van lidgelden kan 

registreren, met de historiek. 

Activiteiten 

In de module Activiteiten kan u de activiteiten van uw vereniging 

registreren: publiek toegankelijke evenementen, of activiteiten die 

enkel voor leden toegankelijk zijn. Deze activiteiten kunnen dan 

eenvoudig op de website gepubliceerd worden. 
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PAKK ET  3  -  SCA RA B EE VOR MIN G  

Alle modules van 

Scarabee Basic 

 

Cursusinfo 

Deze module omvat allerlei informatie over het cursusaanbod en de 

opvolging daarvan: 

• thema’s & subthema’s 

• cursusprofielen 

• cursussen, sessies 

• allerlei rapporten: deelnemerslijst, betalingslijst, enz. 

• inschrijvingen en betalingen 

• online inschrijvingen (via de website) 

• contracten (voor het geven van opleiding) 

Medewerkers 

U verzamelt informatie over interne en/of externe medewerkers: 

• contactinfo, rijksregister, burgerlijke staat, diploma’s en 

ervaring, contractgegevens (statuut, proefperiode, enz.) 

• verlof 

• uurregistratie (van de prestaties door de medewerkers) 

• onkostennota’s (van de medewerkers) 

• contracten met freelancers 

Materiaal 

In de module Materiaal beheert u didactische en andere materialen 

die binnen uw organisatie gebruikt worden. Met een 

reservatiesysteem voor intern gebruik, of voor de verhuur ervan. 

Voorbeelden van materialen: beamers, computers, auto’s, enz. 

Locaties 

Onder de knop Locaties beheert u interne of externe locaties. Met 

een reservatiesysteem voor intern gebruik, bijvoorbeeld voor 

cursussen, of voor de verhuur van de lokalen. 

Reservaties/Verhuur 

De module Reservaties / Verhuur is direct gelinkt aan de modules 

Materiaal en Locaties, en zorgt ervoor dat u materialen of lokalen 

snel kan reserveren. Met een reservatieplanner om  terugkerende 

reservaties gemakkelijk in te geven. 

Rapporten 

De Rapportenmodule van Scarabee Vorming omvat allerlei pdf-

rapporten met betrekking tot cursussen, medewerkers, statistieken, 

en een exports in csv-formaat ( met Excel openen): 

• Algemeen overzicht van de cursussen  

• Draaitabellen locaties 

• Cursusplanning 

• Overzicht externe cursussen  

• Chronologisch overzicht inschrijvingen  
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• Overzicht inkomsten, uitgaven en betaalde 

inschrijvingsgelden per cursus  

• Overzicht openstaande inschrijvingen  

• Blanco presentielijst  

• Jaarverslag 

• Tijdsbesteding medewerkers 

• Prestatieoverzicht per medewerker 

• Percentages inschrijvingen per gemeente, leeftijdscategorie, 

opleidingsniveau, geslacht, tarief 

• Export naar Prettig Geleerd  

• Export Brochure  

• Export onkostennota's  

• Export cursussen per tarief  

• Export profielen per tarief  

• Export profielen portfolio  

Facturatie 
Met de Facturatie kan u automatisch facturen opmaken voor 

inschrijvingen of bijvoorbeeld voor opleidingen bij klanten. 
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EXTR A  MOD U LES  

ScaraWord 

Met ScaraWord kan u op verschillende plaatsen in Scarabee gegevens 

samenvoegen met Microsoft Word ontwerp-documenten (een 

‘mailmerge’). Daardoor maakt u in een oogwenk brieven, attesten, 

contracten en dergelijke in Word. ScaraWord werkt met gegevens 

van Personen en Organisaties, cursussen en cursisten (deelnemers, 

personen op de wachtlijst, annulaties,…), inschrijvingen, freelance 

docenten en klanten.  

E-mailbevestiging 

De module E-mailbevestiging laat toe om automatisch een 

bevestigingsmail te verzenden bij de verwerking van een online 

inschrijving voor een cursus of activiteit. Werkt samen met de module 

Fastmail. 

Agenda 

De Agenda omvat een week- en maandoverzicht. Elke gebruiker kan 

zijn eigen agenda’s creëren, en aan elke agenda zijn eigen 

items/planning toevoegen. Agenda’s kunnen gedeeld worden door 

verschillende gebruikers en tot op verschillende niveaus. Bovendien 

verschijnen cursussessies en reservaties van materialen en lokalen 

automatisch in de agenda. U kan meetings plannen en personen per 

e-mail uitnodigen. Met een eenvoudige klik kunnen ze dan hun 

deelname bevestigen of annuleren. 

Aanvragen 

De module Aanvragen registreert vormingsaanvragen en doet de 

opvolging. De aanvragen kan u manueel invoeren of ze kunnen ook 

via een formulier op de website binnenkomen. 

V+Projecten 

De module V+Projecten is een maatwerkmodule voor 

Vormingpluscentra. Ze beheert projecten die op de website 

gepubliceerd moeten worden: titel, looptijd, foto, enz. 

Prestaties 

De module Prestaties geeft medewerkers de mogelijkheid om een 

uitgebreide registratie van prestaties te voeren, gekoppeld aan 

projecten en activiteitsoorten. Met een CSV-export waardoor in Excel 

makkelijk draaitabellen en grafieken kunnen geproduceerd worden. 

Ander Aanbod 

In de module Ander Aanbod kunnen de activiteiten van derden 

beheerd worden. Deze activiteiten kunnen via de website ingevoerd 

worden (door de derden zelf), en tevens gepubliceerd, samen met 

het eigen aanbod. 

Webgalleries 

De module Webgalleries laat toe om fotoalbums op de website te 

publiceren. De toegang tot deze fotoalbums wordt beveiligd met 

login en wachtwoord. 

Webservices 1 

De module Webservices 1 kan inschrijvingen voor cursussen 

doorvoeren vanuit externe systemen. Zo kan een website op een 

externe server (en in een extern CMS-systeem) ook automatische 

inschrijvingen in Scarabee genereren. 

Webservices 2 
De module Webservices 2 is een meer uitgebreide versie van de 

Webservices 1. Naast inschrijvingen voor cursussen, kan u er 
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persoonsgegevens mee aanpassen, en cursusinformatie opvragen 

(zoals het aantal beschikbare plaatsen). 

Inschrijvingen door 

derden 

De module Inschrijvingen door derden werkt samen met de externe 

toepassing Inschrijvingen door derden. Via deze toepassing kunnen 

externe organisaties, de ‘derden’, zoals culturele centra, 

inschrijvingen voor cursussen registreren. Zij krijgen daarbij een 

realtime overzicht van het aantal deelnemers en het aantal 

beschikbare plaatsen terwijl ze de inschrijving invoeren.  

De toepassing omvat tevens een rapport van het aantal ingevoerde 

inschrijvingen en de ontvangen inschrijvingsgelden. Op die manier is 

de afrekening met ‘derden’ eenvoudig. 
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ONDERHOUD &  ONDERSTEUNING  

Het onderhoudscontract voor SCARABEE voorziet in: 

• gratis installatie 

• antwoord op uw vragen via de helpdesk & support bij eventuele problemen 

• automatische updates 

• toegang tot de databank via Plesk en ODBC 

• dagelijkse back-up van software en data 

 

INTERESSE? 

Contacteer INFORM vrijblijvend voor bijkomende vragen, een afspraak, een demonstratie: 

 

Steven De Ryck 

Zaakvoerder 

 

Inform bvba 

Kontichstraat 205 

2650 Edegem 

 

T +32 (0)3 288 42 52 

F +32 (0)3 288 46 07 

info@inform.be 

www.inform.be 

 


