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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
2020v1 ten opzichte van LCMS 2019v2. 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 Rollback: Importeren
In CGB is bij het profiel het recht ‘importeren van beelden’ vervallen. Hiermee zijn de importeer
regels van vóór de introductie van ‘importeren van beelden’ in LCMS 2019v2 weer actief.
Een gebruiker met een actief profiel met ‘Informatiemanager’ rechten kan pagina’s en velden
importeren van alle organisaties waarvan een profiel is gekoppeld aan het account.
Ook kunnen pagina’s en velden van buurorganisaties van het actieve profiel kunnen geïmporteerd
worden wanneer het recht ‘Alleen rechten voor profielorganisatie’ inactief is.
Het recht ‘Importeren van beelden’ in CGB is vervallen omdat het recht van importeren voortaan
weer gebaseerd is op de profielen die gekoppeld zijn aan een gebruiker.
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2 Zichtbaarheid van importeren
Met deze wijziging wordt voortaan in het ‘Algemene gegevens’ menu van een activiteit getoond
welke organisaties één of meerdere pagina’s of velden hebben geïmporteerd van de activiteit. Bij
elke nieuwe koppeling of ontkoppeling wordt dit overzicht geactualiseerd.
Wanneer een pagina of veld van een activiteit wordt geïmporteerd door een ander activiteit toont het
systeem een update notificatie.

Journaal
In het Journaal van een activiteit wordt geregistreerd wanneer en door wie een pagina of veld
gekoppeld of ontkoppeld is. Ook wordt hier vermeld bij welke activiteit de informatie is geïmporteerd.
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3 Heractiveren synchronisatie
geimporteerde pagina’s na 72
uur
Geïmporteerde pagina’s en velden uit andere domeinen worden 72 uur gesynchroniseerd na de
laatste mutatie in de activiteit. Dit is een bewuste keuze om de performance van LCMS te kunnen
garanderen. Echter was niet zichtbaar voor de gebruikers dat dit gebeurde. In LCMS 2020v1 krijg de
gebruiker te zien dat de synchronisatie gestopt is, en heeft hij/zij de beschikking over een knop om
deze te herstarten.
Wanneer op de knop gedrukt wordt om de synchronisatie te herstarten, wordt de klok opnieuw
gestart en zullen alle geïmporteerde velden weer synchroniseren. De teller die afloopt bij 72 uur
begint dan opnieuw te lopen.
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4 Importeren bij ‘Alleen
situatiebeeld lezen’
Gebruikers met en een inactief profiel waarvan het niveau is ingesteld op "Alleen situatiebeeld lezen"
kunnen voortaan alleen nog het situatiebeeld importeren van activiteiten van deze organisatie.
In het voorbeeld hieronder is te zien dat alleen het situatiebeeld geïmporteerd kan worden met de
daaraan gekoppelde velden.

Om een voorbeeld te geven:
Jij bent Informatiemanager/HIN/ICO voor organisatie X. Jij krijg van organisatie Y een profiel
toegewezen om mee te kunnen lezen in het situatiebeeld. In het verleden kon je dan niets
importeren. Als organisatie Y nu het vinkje bij het recht “Informatiemanager” aan zet, kun je het
situatiebeeld ook importeren. Andere pagina’s niet.
Pas als je een ‘alleen lezen’ of ’schrijven’ profiel van organisatie Y krijgt, kun je ook andere pagina’s
importeren.
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5 Single Sign-On
Een gebruiker kan voortaan op twee manieren inloggen in LCMS. De eerste is de via de bestaande
manier met een LCMS gebruikersnaam en wachtwoord. De tweede manier is via het Microsoft
Identity Platform. Een gebruiker kan dan via het MS account van zijn organisatie inloggen in LCMS
zonder gebruiker te maken van zijn LCMS gebruikersnaam en wachtwoord. Het inloggen met het
eigen MS account is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in dit
hoofdstuk beschreven. Informeer bij je ICT beheerder of jullie hier gebruik van kunnen maken.

Configuratie voorwaarden
Voor LCMS is een zogenaamde “trust” geïmplementeerd met het Microsoft Identity Platform (MIDP)
om LCMS gebruikers de mogelijkheid te bieden om ook in te loggen via het MIDP. Om gebruik te
kunnen maken van deze functionaliteit geldt als voorwaarde dat de organisatie van de gebruiker
office 365 geïmplementeerd heeft. Een ICT beheerder kan dan via Azure AD, wat gebruikt wordt
door MS Office 365, Microsoft als identity provider toevoegen. Hierna is het voor de gebruikers van
deze organisatie mogelijk om via hun MS account in te loggen in LCMS.

In de onderstaande link is meer informatie beschikbaar van Microsoft:
-

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/develop/
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory-b2c/tutorial-add-identityproviders

5.1 Inloggen via Microsoft Identity Platform
Nadat aan de configuratie voorwaarden is voldaan kan een gebruiker inloggen via het MIDP.
Een gebruiker moet hier voor een geschikt LCMS account hebben. Een geschikt LCMS account
moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•

Het account is actief (geactiveerd en niet geblokkeerd)
Het e-mail adres van het gebruikersaccount moet gelijk zijn aan het email adres dat gebruikt
wordt voor Microsoft Identity.
Op basis van het e-mail adres kan LCMS het juiste gebruikersaccount toegang verlenen tot
LCMS of CGB.
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Inlog procedure via MIDP
1.

Een gebruiker navigeert op de normale wijze naar LCMS. Het systeem toont op de inlog
pagina nu ook de optie om in te loggen met Microsoft. De gebruiker klikt op ‘Inloggen met
Microsoft’.

2. Het systeem verwijst de gebruiker door naar Microsoft waar de gebruiker met zijn MS
account en wachtwoord zich authentiseert.
Het kan zijn dat deze stap niet wordt uitgevoerd omdat de gebruiker al ingelogd is op zijn
computer met dit account. De gebruiker komt dat direct in stap 3 terecht.

3. Na het inloggen wordt de gebruiker doorgestuurd naar LCMS en de gebruiker is ingelogd in
LCMS. Het systeem toont het applicatie selectie menu van LCMS waar de gebruiker op
gebruikelijke wijze LCMS kan gebruiken.
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Het systeem toont de onderstaande melding wanneer een gebruiker geen geldig LCMS account
heeft. Een gebruiker kan niet inloggen via MIDP wanneer:
-

Er geen gebruikers account in CGB bestaat met hetzelfde e-mail adres als waarmee de
gebruiker in ingelogd met zijn MS account,
De gebruiker is niet geactiveerd,
De gebruiker is geblokkeerd.
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