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De Rollen 
 

Standaard Rollen 

Afkorting Naam Rechten intern extern 

Admin Administrator Alle X  

Pro Projectleider Beperkte rechten X  

Uit  Beperkte rechten X X 

Ins  Beperkte rechten X X 

Mat  Beperkte rechten X  

Med  Beperkte rechten X X 

Adm  Beperkte rechten X  

Rollen zijn ook zelf te definiëren. 
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Inzage geven voor een Relatie. (alleen lees rechten) 

Maak  een relatie aan.  Maak onder de relatie een contactpersoon aan en sla deze op. 
Ga weer terug naar de contactpersoon en open de contactpersoon. Ga onder in naar login Detail. En 
klik op wijzigen. 

 

Onderstaande instellingen overnemen voor een nieuw contactpersoon. 
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Instellen rechten voor een Inspecteur (extern).  

Maak  een relatie aan.  Maak onder de relatie een contactpersoon aan en sla deze op. 
Ga weer terug naar de contactpersoon en open de contactpersoon. Ga onder in naar login Detail en 
klik op wijzigen 

 

Onderstaande instellingen overnemen voor de contactpersoon. 

 

Omdat een externe inspecteur alleen mag inspecteren waar hij toegang tot heeft gekregen moet een 
externe inspecteur gekoppeld worden aan de locaties.  
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Instellen de locatie die een externe inspecteur mag inzien en keuren.  
 
Ga naar de locatie en open de locatie. Klik op locatie gebruikers. 

 

 

Klik op toevoegen. 

Scherm Geautoriseerde gebruikers open en je ziet hier gebruikers van de geselecteerde relatie 
(delftechniek). 

 

Selecteer de relatie waar de inspecteur aan gekoppeld is. 

 

De gebruikers van de gekoppelde relatie worden getoond. Vink de gebruiker aan. Button toevoegen 
wordt geactiveerd en klik hierop. 

 

Gebruiker is nu gekoppeld aan de locatie. 

Je kan testen door de als de gebruiker in te loggen in het systeem. 
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Instellen rechten voor een Inspecteur (intern).  

Ga naar de relatie Delftechniek.  Maak onder de relatie een medewerker aan en sla deze op. 
Ga weer terug naar de medewerker en open de medewerker. Ga onder in naar login Detail. Klik op 
wijzigen. 

 

Onderstaande instellingen overnemen voor een nieuw medewerker. 

 

 

 

 


