Rechten beheren
Groepsrechten
Wanneer u beveiligingsrechten toekent aan een groep, wordt elk lid van die groep beschouwd als houder van die rechten. In
tegenstelling tot itemrechten, die bepalen welke acties de gebruiker kan verrichten op een bepaald item, verlenen groepsrechten hun
leden “globale” bevoegdheden die in de volgende categorieën vallen:
Itemsjabloon

Rechten om itemsjablonen aan te maken, te bekijken, te wijzigen en te verwijderen

Divisie-instellingen

Rechten om divisie-instellingen van uw organisatie te configureren

Groepen

Rechten om gebruikersgroepen aan te maken, te bekijken, te wijzigen en te verwijderen

Gebruikers

Gebruikersbeheerrechten

Lijsten

Rechten om ingebouwde en gepersonaliseerde lijsten aan te maken, te bekijken, te wijzigen en te
verwijderen

Organisatiestructuur

Rechten om organisatiestructuren aan te maken, te bekijken, te wijzigen en te verwijderen

Herinneringssjabloon

Rechten om herinneringssjablonen aan te maken, te bekijken, te wijzigen en te verwijderen

Rapporten

Rechten om de rapportagetool te openen en te gebruiken om analytische rapporten aan te maken

Profielen

Rechten om gebruikersprofielen aan te maken, te bekijken, te wijzigen en te verwijderen

Wetgevingsregister

Rechten om de functie Wetgevingsregister en bijbehorende dashboardwidgets te openen

Divisie-instellingen Beveiliging Gebruiker blokkeren

Rechten om voorwaarden in te stellen voor automatische blokkering van gebruikers

Items

Rechten om items aan te maken met behulp van door u opgegeven sjablonen

Elk groepsrecht, ongeacht tot welke categorie het behoort, kan worden toegestaan (toegekend), geweigerd of onbepaald blijven:


Wanneer het recht is toegestaan, kunnen de leden van de groep de functie uitvoeren die bij dit recht hoort.



Wanneer het recht niet expliciet is toegestaan aan een bepaalde groep, kunnen de leden van die groep de functie die met dit
recht verbonden is niet uitvoeren. Als de gebruiker echter ook lid is van een andere groep, aan wie dit recht wel is toegestaan,
zal hij de functie wel kunnen uitvoeren.



Wanneer het recht expliciet is geweigerd, zullen de leden van de groep de functie nooit kunnen uitvoeren, ongeacht de
eventuele andere omstandigheden. Zo zal de gebruiker de functie zelfs wanneer hij lid is van een andere groep, aan wie dit
recht wel werd toegestaan, niet kunnen uitvoeren.

Opmerking

U kunt andere gebruikers geen rechten verlenen die u zelf niet bezit. Dit is een belangrijke beperking waar u
altijd rekening mee moet houden als u rechten toewijst aan gebruikersgroepen.

Categorieën van groepsrechten
Volledige toegang
Verleent de groep alle rechten in het systeem.
Itemsjabloon
Itemsjablonen: Lezen

Staat de groep toe Itemsjablonen te bekijken

Itemsjablonen: Nieuw

Staat de groep toe nieuwe Itemsjablonen aan te maken

Itemsjablonen: Wijzigen

Staat de groep toe Itemsjablonen te bekijken en te wijzigen

Itemsjabloon - Ontwerpen: Wijzigen

Staat de groep toe het Ontwerp te wijzigen op de Itemsjablonen

Itemsjablonen - Instellingen: Wijzigen

Staat de groep toe de Instellingen te wijzigen op de Itemsjablonen

Itemsjablonen Standaardbeveiligingen: Wijzigen

Staat de groep toe de Standaardbeveiligingen te wijzigen op de
Itemsjablonen

Itemsjablonen - Status: Wijzigen

Staat de groep toe de status te wijzigen op de Itemsjablonen

Itemsjablonen: Verwijderen

Staat de groep toe Itemsjablonen te bekijken en te verwijderen

Divisie-instellingen
Divisie-instelling: Lezen

Staat de groep toe de pagina divisie-instellingen te bekijken

Divisie-instelling: Wijzigen

Staat de groep toe de divisie-instellingen te wijzigen

Divisie-instellingen - Algemeen: Lezen

Staat de groep toe de tab Algemeen van de Divisie-instellingen te bekijken

Divisie-instellingen - Algemeen:
Wijzigen

Staat de groep toe de tab Algemeen van de Divisie-instellingen te wijzigen

Divisie-instellingen - Beveiliging: Lezen

Staat de groep toe de tab Beveiliging van de Divisie-instellingen te
bekijken

Divisie-instellingen - Beveiliging:
Wijzigen

Staat de groep toe de tab Beveiliging van de Divisie-instellingen te
wijzigen

Divisie-instellingen – Integratie: lezen

Staat de groep toe de tab Integratie van de Divisie-instellingen te bekijken

Divisie-instellingen – Integratie:
wijzigen

Staat de groep toe de tab Integratie van de Divisie-instellingen te wijzigen

Divisie-instellingen - Rechten
wetgevingsregister: Lezen

Staat de groep toe de tab Rechten wetgevingsregister van de Divisieinstellingen te bekijken

Divisie-instellingen - Rechten
wetgevingsregister: Wijzigen

Staat de groep toe de Rechten wetgevingsregister te bewerken

Divisie-instellingen - Rechten
wetgevingsregister: Verwijderen

Staat de groep toe personen of locaties te verwijderen uit de Rechten
wetgevingsregister

Divisie-instellingen - Risicoberekening:
Lezen

Staat de groep toe de tab Risicoberekening te bekijken

Divisie-instellingen - Risicoberekening:
Wijzigen

Staat de groep toe de instellingen voor Risicoberekening te wijzigen

Divisie-instellingen - Risicoberekening:
Verwijderen

Staat de groep toe waarden te verwijderen uit de instellingen voor
Risicoberekening

Groepen
Groepen: Lezen

Staat de groep toe de groepspagina te bekijken

Groepen: Nieuw

Staat de groep toe nieuwe groepen aan te maken

Groepen: Wijzigen

Staat de groep toe groepen te wijzigen

Groepen: Verwijderen

Staat de groep toe groepen te verwijderen

Gebruikers
Gebruikers: Lezen

Staat de groep toe de gebruikerspagina te bekijken

Gebruikers: Nieuw

Staat de groep toe nieuwe gebruikers aan te maken

Gebruikers: Wijzigen

Staat de groep toe gebruikers te wijzigen

Gebruikers: Gebruikers inactiveren

Staat de groep toe gebruikers te inactiveren

Gebruikers: Verwijderen

Staat de groep toe gebruikers te verwijderen

Gebruikers - Groepen: Lezen

Staat de groep toe de tab Gebruikers te bekijken

Gebruikers - Groepen: Wijzigen

Staat de groep toe gebruikers toe te voegen aan een groep

Gebruikers - Groepen: Verwijderen

Staat de groep toe gebruikers te verwijderen uit een groep

Gebruikers - Profielen: Lezen

Staat de groep toe de tab Profielen te bekijken

Gebruikers - Profielen: Wijzigen

Staat de groep toe de tab Profielen te wijzigen

Gebruikers - Profielen: Verwijderen

Staat de groep toe Profielen te verwijderen

Gebruikers: Importeren

Staat de groep toe gebruikers te importeren

Gebruikers - Uniek ID: Wijzigen

Staat de groep toe Unieke ID’s te wijzigen

Lijsten
Lijsten: Lezen

Staat de groep toe de pagina lijsten te bekijken

Lijsten: Nieuw

Staat de groep toe nieuwe lijsten aan te maken

Lijsten: Wijzigen

Staat de groep toe lijsten te wijzigen

Lijsten: Verwijderen

Staat de groep toe lijsten te verwijderen

Organisatiestructuur
Organisatiestructuur: Lezen

Staat de groep toe de pagina locatie te bekijken

Organisatiestructuur: Nieuw

Staat de groep toe nieuwe locaties aan te maken

Organisatiestructuur: Wijzigen

Staat de groep toe locaties te wijzigen

Organisatiestructuur: Verwijderen

Staat de groep toe locaties te verwijderen

Herinneringssjabloon
Herinneringssjabloon: Lezen

Staat de groep toe de pagina Herinneringssjablonen te bekijken

Herinneringssjabloon: Nieuw

Staat de groep toe Herinneringssjablonen aan te maken

Herinneringssjabloon: Wijzigen

Staat de groep toe Herinneringssjablonen te wijzigen

Herinneringssjabloon: Verwijderen

Staat de groep toe Herinneringssjablonen te verwijderen

Rapporten
Rapporten

Staat de groep toe de rapporten te bekijken

Rapporten: Nieuw

Staat de groep toe nieuwe rapporten aan te maken

Profielen
Profielen: Lezen

Staat de groep toe de pagina Profielen te bekijken

Profielen: Nieuw

Staat de groep toe profielen aan te maken

Profielen: Wijzigen

Staat de groep toe profielen te wijzigen

Profielen: Verwijderen

Staat de groep toe profielen te verwijderen

Wetgevingsregister
Wetgevingsregister

Geeft de groep toegang tot de widget wetgevingsregister en dashboard

Divisie-instellingen - Beveiliging - Gebruiker blokkeren
Divisie-instellingen - Beveiliging Gebruiker blokkeren: Lezen

Staat de groep toe de Divisie-instelling - Beveiliging - Gebruiker
blokkeren te bekijken (alleen wanneer de gebruiker ook het recht heeft
om de tab Beveiliging van de Divisie-instellingen te zien)

Divisie-instellingen - Beveiliging Gebruiker blokkeren: Wijzigen

Staat de groep toe de Divisie-instelling - Beveiliging - Gebruiker
blokkeren te wijzigen

Items
Staat de groep toe items aan te maken op basis van om het even welk
Itemsjabloon

Alle items maken

U kunt deze categorie ook gebruiken om de groep voor elk van de beschikbare itemsjablonen in het systeem afzonderlijk het recht te
verlenen om nieuwe items aan te maken.

Rechten wetgevingsregister
Verifield biedt u de mogelijkheid rechten voor locaties en gebruikers te bekijken en te beheren voor elk beschikbaar
wetgevingsregister-pakket. Hierdoor kunt u wetgevingspakketten verbinden met locaties en gebruikers de mogelijkheid bieden
conformiteitsinformatie voor wetgeving binnen bepaalde pakketten te beheren, en wetgeving toevoegen of verwijderen voor
conformiteitsopvolging, of wetgeving markeren als niet van toepassing.

Rechten wetgevingsregister bekijken
Om de huidige Rechten wetgevingsregister te bekijken
1.

Klik in het hoofdmenu op Beheer en vervolgens op Divisie-instellingen.

2.

Klik in het zijpaneel op de tab Rechten wetgevingsregister. De lijst van beschikbare wetgevingsregister-pakketten
verschijnt.

Screenshot: Wetgevingsregister-pakketten
Naast de titel van elk pakket vindt u het aantal locaties en het aantal gebruikers dat met dit pakket verbonden is.
3.

Als u de lijst wilt bekijken van de locaties die verbonden zijn met een bepaald pakket, klikt u ergens op de balk die de
pakkettitel bevat. De balk wordt uitgevouwen en toont de betreffende locaties.
Opmerking

Wanneer er geen rechten zijn ingesteld voor een pakket, zal er bij de pakkettitel geen knop worden
weergegeven met het pictogram om het pakket uit/in te vouwen.

Screenshot: Locaties die verbonden zijn met een pakket
Het cijfer naast de locatietitel geeft het aantal gebruikers aan die verbonden zijn met deze locatie.

4.

Als u de rechthebbende gebruikers wilt bekijken die verbonden zijn met een locatie, klikt u ergens op de rij die de locatietitel
bevat. De rij wordt uitgevouwen en toont de betreffende gebruikers.

Screenshot: Gebruiker die verbonden is met een locatie
Elke verbonden gebruiker kan over de volgende bevoegdheden beschikken:
Conformiteit instellen

Bevoegdheid om conformiteitsinformatie te beheren voor wetgeving binnen
het geselecteerde pakket

Nieuwe wetgeving
selecteren

Bevoegdheid om wetgeving te selecteren en toe te voegen voor
conformiteitsopvolging of als “Niet van toepassing” te markeren binnen het
geselecteerde pakket

Verwijderen uit
geselecteerde wetgeving

Bevoegdheid om wetgeving te verwijderen uit conformiteitsopvolging binnen
het geselecteerde pakket

Een bevoegdheid die aan de gebruiker is toegekend, wordt aangeduid met
Opmerking

.

Als voor een gebruiker geen opties zijn aangevinkt, heeft die gebruiker voor die locatie alleen
leesbevoegdheid voor het pakket.

Rechten beheren
Om de Rechten wetgevingsregister te beheren voor een bepaald pakket
1.

Klik in het hoofdmenu op Beheer en vervolgens op Divisie-instellingen.

2.

Klik in het zijpaneel op de tab Rechten wetgevingsregister. De lijst van beschikbare wetgevingsregister-pakketten
verschijnt.

Screenshot: Wetgevingsregister-pakketten

3.

Zoek in de lijst van pakketten het gewenste pakket en klik op de knop Wijzigen. Het venster “Wijzigen” verschijnt.

Screenshot: Venster “Wijzigen”
4.

Een raster in het paneel “Locatie” toont de lijst van locaties die momenteel verbonden zijn met het wetgevingspakket. Als een
locatie die u nodig hebt reeds beschikbaar is in het raster, klikt u op deze locatie. Anders kunt u het standaard
besturingselement boven het raster gebruiken om de juiste locatie te zoeken en toe te voegen aan het raster, waarna u deze
locatie selecteert.
Nadat u de locatie geselecteerd hebt, verschijnt in het paneel “Gebruiker” een lijst van gebruikers die verbonden zijn met deze
locatie.
Als u een locatie wilt verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen
Opmerking

5.

Wanneer u een locatie verwijdert, verliezen alle gebruikers die met deze locatie verbonden zijn hun rechten.

Om een gebruiker met de locatie te verbinden, kunt u in het paneel “Gebruiker” de gewenste gebruiker zoeken en deze
toevoegen aan het raster. Selecteer deze gebruiker dan in het raster en vink elke bevoegdheid aan die de gebruiker moet
hebben om met het pakket te werken.
Opmerking

6.

naast deze locatie.

Als u een gebruiker toevoegt maar geen opties aanvinkt, zal die gebruiker voor die locatie alleen
leesbevoegdheid hebben voor het pakket.

Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op de knop Opslaan & sluiten om de wijzigingen op te slaan
en het venster te sluiten.

Itembeveiliging
Rechten bepalen de mogelijkheid van gebruikers en gebruikersgroepen om de inhoud van het item te bekijken of te wijzigen.
Aanvankelijk krijgt het item zijn rechten over van het gebruikte sjabloon. Maar gebruikers met het juiste toegangsniveau kunnen de
standaardrechten van het item wijzigen om andere gebruikers en/of groepen en/of locaties bepaalde bevoegdheden te verlenen.
Opmerking

U kunt andere gebruikers geen rechten verlenen die u zelf niet heeft.

Itemrechten
Verifield biedt toegang tot de volgende itemrechten:
Volledige toegang

Verleent gebruiker(s) alle rechten in deze tabel

Lezen

Staat gebruiker(s) toe het item te bekijken maar niet te wijzigen

Wijzigen

Staat gebruiker(s) toe het item te wijzigen

Verwijderen

Staat gebruiker(s) toe het item te verwijderen

Een item sluiten

Staat gebruiker(s) toe de status van het item te veranderen naar Gesloten

Bestanden weergeven

Staat gebruiker(s) toe bijgevoegde bestanden bij het item te bekijken

Bestanden wijzigen

Staat gebruiker(s) toe nieuwe bestanden bij te voegen bij het item of bestanden uit de
bijlagen van het item te verwijderen

Herinneringen
weergeven/wijzigen

Staat gebruiker(s) toe itemherinneringen weer te geven en te wijzigen

Beveiliging weergeven

Staat gebruiker(s) toe beveiligingsinstellingen van het item te bekijken

Beveiliging wijzigen

Staat gebruiker(s) toe de beveiligingsinstellingen te wijzigen, maar alleen als de
instellingen die ze willen wijzigen van een lager of gelijk niveau zijn dan de rechten die
ze zelf hebben

Tab onderliggende items
weergeven

Staat gebruiker(s) toe de tab onderliggende items weer te geven

Tab onderliggende items
wijzigen

Staat gebruiker(s) toe de tab onderliggende items te wijzigen

Hyperlinks weergeven

Staat gebruiker(s) toe links naar externe bronnen weer te geven

Hyperlinks wijzigen

Staat gebruiker(s) toe links naar externe bronnen te wijzigen

Wijzigingen weergeven

Staat gebruiker(s) toe de wijzigingen van het item te bekijken

Elke individuele machtiging kan worden toegestaan of geweigerd of onbepaald blijven;


Wanneer de machtiging is toegestaan, zal de gebruiker, groep of locatie die deze machtiging kreeg, de functie kunnen
uitvoeren die verbonden is met deze machtiging.



Wanneer de machtiging niet expliciet is toegestaan aan een bepaalde gebruiker, groep of locatie, zal deze gebruiker of groep
de functie die met deze machtiging verbonden is niet kunnen uitvoeren. Maar als de gebruiker ook lid is van een andere groep
die deze machtiging wel kreeg, zal hij de functie wel kunnen uitvoeren.



Wanneer de machtiging expliciet is geweigerd, zal de gebruiker of groep nooit in staat zijn de functie uit te voeren, ongeacht
de eventuele andere omstandigheden. Zo zal de gebruiker de functie ook niet kunnen uitvoeren wanneer hij lid is van een
andere groep waaraan deze machtiging wel werd toegestaan.

Gebruikers, groepen en locaties
Met Verifield kunt u specifieke rechten toekennen aan individuele gebruikers of gebruikersgroepen. Standaard gaat het om de maker
van het item, de eigenaar(s) ervan, de toegewezen perso(o)n(en) en de leden van de geselecteerde locatie. U kunt echter ook elke
persoon met een actief loginprofiel selecteren en deze zo nodig speciale rechten toekennen.
Maker
De maker is steeds de gebruiker die het item heeft aangemaakt. De maker wordt automatisch met het item verbonden en kan later niet
meer worden veranderd. De naam van de maker wordt in de rechter bovenhoek van het itemformulier getoond. U kunt aan de
itemeigenaar specifieke rechten verlenen die kunnen verschillen van de rechten van alle andere gebruikers die verbonden zijn met het
item.
Eigenaar
Wanneer het item wordt aangemaakt, wordt de maker van het item standaard ook de eigenaar ervan. Maar als op het itemformulier het
besturingselement “Eigenaar” beschikbaar is, kunnen andere gebruiker(s) of groep(en) als eigenaar(s) van een nieuw item worden
gekozen. Meestal heeft/hebben de eigenaar(s) van het item maximale toegang tot het item.

Opmerking

Door rechten te geven aan de eigenaarsgroep, verleent u deze rechten aan alle gebruikers die tot deze groep
behoren.

Toegewezen personen
Toegewezen personen zijn gebruikers en/of gebruikersgroepen die de taken uitvoeren die worden beschreven door het item. Die
gebruikers en/of groepen zijn aangeduid in het besturingselement “Toegewezen aan” op het itemformulier. Afhankelijk van uw
bedrijfsvereisten kunt u bijkomende rechten verlenen aan (of rechten intrekken van) personen aan wie het item is toegewezen.
Geselecteerde locatie
Een item mag slechts één locatie hebben, die is opgegeven in het besturingselement “Locatie” van het itemformulier. U kunt
specifieke rechten verlenen aan alle gebruikers en/of groepen die verbonden zijn met de organisatie in dat besturingselement.
Andere gebruikers, groepen en locaties
Bovendien kunt u de nodige rechten verlenen aan individuele gebruikers, groepen of locaties die beschikbaar zijn in het systeem.
Opmerking

Rechten kunnen enkel verleend worden aan gebruikers met een actief loginprofiel.

Overgenomen rechten
Wanneer het item wordt aangemaakt, neemt het alle rechten over van het gebruikte itemsjabloon. U kunt ervoor kiezen om dit zo te
behouden, of om de rechten van het item onafhankelijk te maken van die van het itemsjabloon. Afhankelijk van uw beslissing gelden
de volgende restricties:


Wanneer u de rechten overneemt, kunt u nieuwe rechten verlenen, maar u kunt geen van de rechten die zijn vastgelegd in het
itemsjabloon verwijderen. In dit geval vormen de rechten van het itemsjabloon de minimale set rechten die het item altijd zal
hebben.



Wanneer u voor de onafhankelijke formule opteert, kunt u de rechten van het item volledig volgens uw eigen wensen
verlenen of verwijderen.

Itembeveiliging wijzigen
Overgenomen rechten wijzigen
Standaard neemt een item de rechten over van het gebruikte itemsjabloon. U kunt geen enkele van de overgenomen rechten
verwijderen, tenzij u eerst expliciet aangeeft dat het item zijn rechten niet langer overneemt van het sjabloon. Het staat u echter vrij
extra rechten toe te voegen naast de rechten die werden overgenomen van het sjabloon. Hiervoor:
1.

Klikt u op de knop Itembeveiliging

. Het venster itembeveiliging verschijnt.

Screenshot: Venster Itembeveiliging
2.

Controleer of het selectievakje Beveiligingsinstellingen overnemen van het sjabloon aangevinkt is. Dit geeft aan dat het
item zijn rechten momenteel overneemt van het sjabloon. Als het selectievakje niet aangevinkt is, vink het dan aan. Hierdoor
worden alle overgenomen rechten hersteld, en tegelijk worden alle aangepaste rechten bewaard die eventueel werden
toegevoegd aan het item.

3.

Klik op de knop Bewerken. Het venster “Itembeveiliging wijzigen” verschijnt.

Screenshot: Venster “Itembeveiliging wijzigen”
4.

Om de huidige rechten van een maker, eigenaar(s), toegewezen perso(o)n(en), of leden van de geselecteerde locatie te
wijzigen, selecteert u de betreffende notitie in het raster. Aan de rechterzijde van het venster verschijnen de rechten van de
geselecteerde persoon of groep.

Screenshot: Huidige rechten van de toegewezen perso(o)n(en) van het item
5.

Rechten wijzigen:


Om een machtiging toe te staan, vinkt u het selectievakje Toestaan aan naast de betreffende functie.



Om een machtiging te verwijderen, schakelt u het selectievakje Toestaan naast de betreffende functie uit. Dit is niet
mogelijk als deze machtiging is overgenomen van het sjabloon. In dat geval zal het selectievakje uitgeschakeld
blijven. Als u de machtiging toch wilt verwijderen, moet u eerst expliciet aangeven dat het item zijn rechten niet
moet overnemen van de sjabloon. Keer dan terug naar deze stap om de machtiging te verwijderen. Raadpleeg de
subsectie “Overgenomen rechten beperken” voor meer informatie.
Opmerking

Een andere manier om een machtiging te verwijderen zonder eerst de overname te
verbreken, is door deze machtiging expliciet te weigeren door het selectievakje Weigeren
naast de functie aan te vinken. Maar wees hier zeer voorzichtig mee. Want stel dat de
eigenaar van het item een machtiging "Wijzigen" heeft en dat hij ook lid is van een

bovenliggende locatie. Als u nu de machtiging Wijzigen voor de bovenliggende locatie
weigert, zal de eigenaar niet langer in staat zijn het item te wijzigen, net als elk ander lid
van de locatie.

6.

Om een machtiging onvoorwaardelijk te weigeren, vinkt u het selectievakje Weigeren aan naast de functie.

Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen te bewaren. Wijzig veranderingen van een andere gebruiker of groep, of klik op
de knop Sluiten om af te sluiten.

Overgenomen rechten beperken
Om de rechten van het item meer in te perken dan de overgenomen rechten, moet u eerst expliciet aangeven dat het item zijn rechten
niet mag overnemen van het sjabloon. Hiervoor:
1.

Klikt u op de knop Itembeveiliging

.

2.

In het venster itembeveiliging schakelt u het selectievakje Beveiligingsinstellingen overnemen van het sjabloon uit.

3.

In het dialoogvenster “Bevestig aub” klikt u op de knop Ja.

Gebruikers, groepen en locaties toevoegen
U kunt personen, groepen en locaties toevoegen aan het beveiligingsprofiel van het item en ze de nodige rechten verlenen om met het
item te kunnen werken. Hiervoor:
1.

Klikt u op de knop Itembeveiliging

2.

Klik in het venster itembeveiliging op de knop Bewerken.

3.

In het venster “Itembeveiliging wijzigen selecteert u in het besturingselement Personen, groepen of locaties toevoegen de
gewenste personen, groepen en/of locaties. De toegevoegde entiteiten verschijnen in het raster onder dit besturingselement.

4.

Kies in het raster een toegevoegde persoon, groep of locatie en verleen die de vereiste rechten via de selectievakjes aan de
rechterkant van het venster.

5.

Klik op de knop Opslaan om de verleende rechten te bewaren.

6.

Herhaal stappen 4 en 5 voor andere entiteiten.

Klik op de knop Sluiten om te voltooien.

.

