Handleiding voor het aanvragen van uw PIC-code
Registratie in Unique Registration Facility (URF) van de Participants Portal
Ga naar: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/
Klik op de login-knop en log in met uw ECAS-account.
U komt nu op de welkomstpagina.

Klik op de
Klik op

tab en daarna op

om de registratiepagina te openen.

om uw organisatie te registeren.

Op de welkomstpagina neemt u de volgende stappen:

Vul de gevraagde gegevens in.
Klik op
(of Close indien u de registratie ongedaan wilt maken). U ziet een lijst met
organisaties met dezelfde (of bijna dezelfde) naam op uw scherm.
Indien u uw organisatie niet ziet, klik dan op

.

Indien u uw organisatie wel in de lijst ziet staan, dan is uw organisatie al geregistreerd in de URF.
Klik op

om de gegevens van deze organisatie te gebruiken.

Indien uw organisatie al geregistreerd is, en u op ‘more details’ heeft geklikt, zijn er de volgende
mogelijkheden:

Contact:
Email me:
Print:
Back:
Close:

u stuurt een e-mail naar de contactpersoon van de organisatie
u ontvangt een e-mail met meer informatie van de organisatie
u print een summary met gegevens van de organisatie
u gaat terug en ververst de registratiepagina
u stopt met de registratie en gaat terug naar de Participant Portal-pagina

Indien uw organisatie nog niet geregistreerd is, dient u de volgende stappen te volgen.
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht om in te vullen.

Klik op
om naar de volgende pagina te gaan. Hier wordt specifieke informatie over uw
organisatie gevraagd. Ook hier zijn de velden gemarkeerd met een * verplicht om in te vullen.

Klik op

.

U voert nu de adresgegevens in.

Klik op

.

U voert de contactgegevens in. Het e-mailadres dient van de organisatie te zijn, geen privé emailadres. Dit geldt ook voor het telefoonnummer.
.

Als u naar beneden scrolt komt het volgende formulier:

Klik op

. Klik daarna NOG NIET op Finish your registration!

Het eerste deel van de registratie is gedaan. Voor u op ‘Finish your registration’ klikt wordt er om
programmaspecifieke informatie gevraagd. Geef aan voor welk programma u wilt aanvragen.

Als u Erasmus+ aanklikt, komt u op het volgende scherm. Vul alle informatie in.

Klik op
Klik op

en ga verder op de vorige pagina.
om een samenvatting van uw organisatie te zien.

U kunt de gegevens nu printen, opslaan of verwijderen.
Indien u gegevens wilt wijzen, kunt u dat doen door op de betreffende knop te klikken:

Indien alle gegevens correct zijn klikt u op
Op de volgende pagina vindt u de PIC-code.

.

U ontvangt een e-mail met de gegevens die u heeft ingevuld en de daarbij behorende PIC-code.

