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Inleiding
Doel van dit document
In dit document vindt u de beschrijving van alle functionele wijzigingen die gemaakt zijn in LCMS
2018v2 ten opzichte van LCMS 2018v1. Alle RFC’s die doorgevoerd zijn worden toegelicht, met de
nadruk op de impact die deze wijzigingen hebben op de organisatiebeheerders en de gebruikers.
Het doel is niet om een volledige werkinstructie te geven per wijziging, maar om de werking van de
RFC’s die geïmplementeerd zijn toe te lichten op een manier waarbij het duidelijk wordt voor de
organisatiebeheerders wat de impact is op de gebruikersorganisatie. Hierna kan bepaald worden of
eventuele verdere instructies nodig zijn voor specifieke gebruikersgroepen.
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1 Geïmplementeerde wijzigingen
1.1 Activatiemail
De gebruikers worden in CGB aangemaakt door de organisatie beheerder. Op dit moment vult de
beheerder daarbij een tijdelijk wachtwoord in, die hij/zij vervolgens weer handmatig over moet
nemen in een door hem/haar zelf opgestelde email om naar de gebruiker te versturen. Dit is niet
efficiënt, het is foutgevoelig, en een risico vanuit security oogpunt (wachtwoord plain-text in een
email).
Deze RFC zorgt ervoor dat het wachtwoord niet meer handmatig ingevuld en doorgestuurd hoeft te
worden door de organisatiebeheerder. In plaats daarvan wordt geautomatiseerd een email naar de
gebruiker gestuurd met een activatielink.
De velden ‘wachtwoord’ en ‘herhaal wachtwoord’ zijn daarmee niet langer noodzakelijk en zullen dan
ook niet meer aanwezig zijn bij het aanmaken van een gebruiker in CGB.
Na het aanmaken van het gebruikersaccount wordt de beheerder direct naar de profielen pagina
doorgestuurd van de zojuist aangemaakte gebruiker. De beheerder kan dan direct de juiste profielen
koppelen aan het nieuwe gebruikersaccount.

1.1.1 Activatie door gebruiker
Een gebruiker kan zelf zijn gebruikersaccount activeren of deblokkeren door gebruik te maken van
de activatie link die hij via e-mail ontvangen heeft.
Wanneer de gebruiker op de activatielink klikt wordt een web-pagina in CGB geopend waar de
gebruiker zijn nieuwe wachtwoord moet invoeren. Na het invoeren van een geldig wachtwoord is het
account geactiveerd of gedeblokkeerd. De activatielink is tijdelijk geldig en verloopt wanneer:
het account succesvol is geactiveerd,
7 dagen na het versturen van de link bij een nieuw account (activeren) en 1 dag na het
versturen van de link voor het deblokkeren van een geblokkeerd account,
5 keer een ongeldig wachtwoord is opgeven door de gebruiker.
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1.1.2 Her-activatie link opnieuw versturen
De organisatiebeheerder heeft de mogelijkheid nogmaals de activatielink naar een gebruiker te
sturen wanneer de voorgaande activatielink niet meer geldig is of om een andere reden niet meer
beschikbaar is (b.v. e-mail niet ontvangen of kwijt geraakt). Wanneer de nieuwe link verstuurd wordt
is de voorgaande activatielink direct ongeldig.

De organisatiebeheerder kan her-activatielinks blijven versturen zolang het gebruikersaccount niet is
geactiveerd door de gebruiker.

1.1.3 Gebruiker deblokkeren middels een activatie mail
De organisatiebeheerder kan een gebruiker ook deblokkeren doormiddel van een activatielink te
versturen. Wanneer de beheerder de gebruiker deblokkeert en op de knop ‘Opslaan’ drukt verstuurt
het systeem een bericht naar het e-mail adres van het gedeblokkeerde gebruikersaccount. Met de
ontvangen activatielink kan de gebruiker zelf zijn account deblokkeren door op de link te klikken en
zelf een nieuw wachtwoord op te geven.
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1.2 Voorgedefinieerde inhoud velden per regio
Met deze RFC kan een gebruiker met sjabloonmanager-rechten een terugkerende voorbereide
activiteit ook beschikbaar stellen als sjabloon.
Bij het aanmaken van een terugkerende voorbereide activiteit is de nieuwe optie Gebruiken bij
aanmaken nieuwe activiteit beschikbaar. Wanneer de gebruiker deze optie selecteert wordt de
activiteit ook als sjabloon getoond bij het aanmaken van een lopende activiteit. De activiteit wordt
alleen als sjabloon getoond bij het aanmaken van activiteiten van dezelfde organisatie.

De gebruiker kan in het activiteiten overzicht filteren op voorbereide activiteiten die ook gelden als
sjabloon door te klikken op de nieuwe knop “Gebruiken bij aanmaken nieuwe activiteit”.

1.2.1 Aanmaken nieuwe activiteit met als sjabloon een voorbereide activiteit
Met deze RFC kan een terugkerende voorbereide activiteit gebruikt worden bij het aanmaken van
een lopende activiteit. De gebruiker kan kiezen tussen het reguliere sjabloon of een Regionaal
voorbereide activiteit. Wanneer meerdere activiteiten beschikbaar zijn kan de gebruiker vervolgens
de activiteit kiezen dat hij als sjabloon wil gebruiken voor de aan te maken activiteit.
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Na het aanmaken van de lopende activiteit worden de volgende gegevens overgenomen uit de
geselecteerde Regionaal voorbereide activiteit:
• pagina’s,
• velden,
• geïmporteerde beelden,
• de tekst binnen de velden,
• ingevoegde plaatjes en bijlages.
Alle gegevens die ingevuld moeten worden op het scherm bij “Activiteit Aanmaken” worden niet
overgenomen.
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1.3 Gastveld importeren vanuit andere activiteit
Met deze RFC kan een Informatie Manager ook gastvelden van een andere activiteit koppelen. In
het scherm ‘Gastveld koppelen’ is het menu ‘geïmporteerde velden’ toegevoegd. Hier kunnen velden
van andere activiteiten gekoppeld worden en worden ook de velden die gekoppeld zijn getoond.

Doormiddel van de optie ‘Importeer velden uit andere activiteiten’ kan de activiteit geselecteerd
worden ‘die het te koppelen’ gastveld bevat.
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1.3.1 Het Selecteren van de activiteit dat de gewenste gastvelden bevat
Nadat de activiteit geselecteerd is kan het gewenste gastveld geselecteerd worden uit één van de
pagina’s (‘Importeer velden‘ scherm).

Wanneer het gewenste gastveld geselecteerd is (knop ‘Selecteer’), wordt het geselecteerde gastveld
getoond in het scherm ‘Gastveld koppelen’. Bij elk extern gastveld staat vermeld van welke
applicatie, activiteit en pagina het gastveld afkomstig is. In dit scherm kan het externe gastveld ook
weer ontkoppeld worden door op het ‘x’ – icoon te klikken.
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Na het Opslaan van het ‘Gastveld koppelen’ scherm worden de externe gastvelden getoond in de
pagina onder de lokale velden van deze pagina.

1.3.2 Tonen verschillende typen gastvelden
Om eenvoudig de herkomst van een gastveld te kunnen achterhalen, wordt in de onderste regel van
het gastveld Applicatie, Activiteit en Pagina van het gastveld getoond:
•
•
•

Gastveld van dezelfde activiteit. Hierbij wordt het
- icoon en de pagina van het gastveld
getoond.
Gastveld van dezelfde applicatie en van een/de andere activiteit. Hierbij wordt het
icoon, de activiteit en de pagina van het gastveld getoond.
Gastveld van andere applicatie. Hierbij wordt het
- icoon, de applicatie, de activiteit en
de pagina van het gastveld getoond.

Voorbeelden:
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1.4 Als Informatiemanager kan ik een alias opgeven voor een
geïmporteerde pagina
Met deze RFC kan de naam die getoond wordt bij een geïmporteerde pagina door een
informatiemanager worden aangepast. Ook wordt de domeinnaam van de geïmporteerde pagina
getoond. Het systeem genereerd zelf een standaard naam voor de pagina die bestaat uithet Domein,
de organisatiecode en de naam van de pagina. De organisatiecode en de naam van de pagina
kunnen door de informatiemanager worden aangepast.

Als een Alias eenmaal ingevuld is kan deze altijd weer gemuteerd worden door de
informatiemanager.

1.4.1 Als gebruiker ziet de alias van een geïmporteerde pagina in het linker menu
staan
Voor de gebruikers binnen de activiteit worden de aliasen van een geïmporteerde pagina getoond in
plaats van de paginanaam. Zie figuur hieronder.

Wanneer de gebruiker de muis boven de alias van de geïmporteerde pagina houdt toont het
systeem een pop-up met daarin de naam en de activiteit van de pagina.
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1.5 Automatisch mailen CGB uitschakelen bij bepaalde mutaties
Voortaan wordt niet meer bij iedere mutatie van gebruikersgegevens een e-mail verstuurd naar de
gebruiker. Er wordt alleen een e-mail verzonden wanneer één van de volgende velden wordt
aangepast:
• Gebruikersnaam
• Email adres
• Telefoonnummer
Note: Bij het wijzigen van Email adres wordt een email verstuurd naar zowel het nieuwe al het oude
email adres.
De email tekst is aangepast en geeft specifiek aan welk(e) veld(en) zijn gemuteerd. Zie figuur
hieronder als voorbeeld:
Beste T Volume,

Uw LCMS gebruikersgegevens zijn gewijzigd door T Volume (gebruikersnaam: volumeuser-0002).

De volgende velden zijn gemuteerd: Telefoonnummer

Uw nieuwe gegevens zijn als volgt:

Gebruikersnaam : volumeuser-0002
Organisatie : Fryslân
Naam : T (volumeuser-0002) Volume
Geslacht : Man
E-mailadres : volumeuser-0002@ifv.nl

Telefoonnummer : +4216963360
Alt. telefoonnummer :
Crisispartner : Testunit
Crisisfunctie : Tester
Reguliere functie : fake
Werkgever : IFV

Met vriendelijke groeten,
LCMS Centraal Gebruikersbeheer
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1.6 Alleen lezen maken van een activiteit
Met deze RFC kan een organisatiebeheerder een activiteit ‘alleen leesbaar’ maken zodat het niet
langer mogelijk is de activiteit te muteren. Pagina’s, velden, bijlagen en geïmporteerde pagina’s,
kunnen niet meer toegevoegd, verwijderd of gemuteerd worden. Bijlagen kunnen nog wel
gedownload en bekeken worden. Alleen activiteiten aangemaakt door zijn eigen organisatie kunnen
‘alleen leesbaar’ gemaakt worden.
Een organisatiebeheerder kan met de knop ‘Alleen lezen maken’ onder ‘algemene gegeven’ de
activiteit alleen leesbaar maken. Bij activiteiten van andere organisaties is de knop ‘alleen lezen
maken’ niet zichtbaar.

In het activiteitenoverzicht worden activiteiten die alleen leesbaar zijn aangeduid met het alleen
lezen icoon
zodat het voor alle gebruikers duidelijk is dat de activiteit niet meer muteerbaar is.

1.6.1 Status activiteit van alleen lezen terug naar normaal gebruik zetten
De organisatiebeheerder kan een activiteit met de status 'alleen lezen' weer bewerkbaar maken
zodat het mogelijk is weer mutaties uit te voeren. Alleen activiteiten aangemaakt door zijn eigen
organisatie kunnen weer bewerkbaar gemaakt worden.
Een organisatiebeheerder kan met de knop ‘Bewerkbaar maken’ onder ‘algemene gegeven’ de
activiteit weer muteerbaar maken. Bij activiteiten van andere organisaties is de knop ‘bewerkbaar
maken’ niet zichtbaar.
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1.7 Kolom actuele GRIP niveau toevoegen aan overzichtspagina
Met deze RFC is de GRIP status toegevoegd aan de activiteiten overzichtspagina. Voor de
waterschappen heet deze kolom ‘Fase’.

1.8 Uitbreiding logging – Mutaties gebruikers
Met deze RFC wordt voortaan bijgehouden door wie en wanneer voor het laatst een mutatie is
uitgevoerd op een gebruikersaccount. In de geëxporteerde gebruikerslijst zijn hiervoor de volgende
kolommen toegevoegd:
• Laatst aangepast door; geeft aan wie (gebruikersnaam) de laatste mutatie heeft uitgevoerd.
• Laatst aangepast op: geeft aan wanneer (datum en tijdstip) waarop de laatste mutatie is
uitgevoerd.
Let op! Deze gegevens worden pas vanaf deze release bijgehouden. Eerdere mutaties zullen dan
ook niet zichtbaar zijn.

1.9 Geslacht van gebruiker is verwijderd
Met deze RFC is het veld geslacht dat bijgehouden werd per gebruiker verwijderd uit LCMS. Zowel
uit de database als bij het aanmaken en aanpassen van de gebruikers.
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