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Onderhoud  Autorisatie 
 

 
 
In dit gedeelte kunt u gebruikers en rollen definiëren. U heeft deze optie alleen als u bent ingelogd 
als de gebruiker SYSTEEM. U dient eerst één of meerdere rollen aan te maken, waarna u een 
gebruiker aan een rol koppelt. 
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Gebruikers 
 

 
 
In dit scherm kunt u meerdere gebruikers tegelijk aanmaken als u dit wilt. Allereerst voegt u in het 
linkergedeelte de gebruikers toe, waarna u per gebruiker de details invult. Door op voltooien te 
drukken worden de gebruikers aangemaakt en het scherm afgesloten. 
 
Code 
De unieke code welke u toekent aan de gebruiker. Dit is de code die de gebruiker moet intikken 
tijdens het inloggen. 
 
Naam 
De naam van de gebruiker. 
 
Bedrijf 
Het bedrijf waar de gebruiker toebehoort. Dit zal over het algemeen bedrijf 1 zijn. 
 
Rol 
De rol waaraan de gebruiker is gekoppeld. Middels de rol is bepaald voor welke menu opties de 
gebruiker is geautoriseerd. 
 
Nieuw wachtwoord 
Het wachtwoord van de gebruiker. Dit wachtwoord dient tenminste vier posities groot te zijn. 
 
Nieuw wachtwoord controle 
Ter controle dient u het wachtwoord nogmaals in te vullen. 
 
Laatste wijziging 
Geeft aan wanneer de gebruiker voor het laatst is gewijzigd. 
 
Laatste verwerking 
Geeft aan wanneer de gebruiker voor het laatst is verwerkt. 
 
Actief 
Geeft aan of de gebruiker actief en dus wel of geen toegang heeft tot ORBAK2.  
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Rollen 
 

 
 
Door middel van rollen kunt u een gebruikersprofiel samen stellen. Per rol kunt u aangeven welke 
menu’s de gebruikers met deze rol mogen uitvoeren. Alle programma’s van het betreffende menu 
zijn beschikbaar voor de gebruiker.  
 
U kunt bijvoorbeeld een rol SYSTEEM aanmaken waarbij alle opties aan staan en een rol VERKOOP 
met alleen de menu’s die van belang zijn voor uw verkoopmedewerkers.  
 
Code 
De unieke code welke u toekent aan de rol. 
 
Omschrijving 
De naam van de rol. 
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Autorisatie 
 

 
 
Op de tab Autorisatie kunt u zien welke onderdelen aan deze rol zijn gekoppeld. 
 

Gebruikers 
 

 
 
Op de tab Gebruikers kunt u zien welke gebruikers aan deze rol zijn gekoppeld en of deze actief 
zijn. 
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Menu 
 

` 

 

Per menu-onderdeel geeft u aan of dit getoond wordt en of dit tot de favorieten behoort. 
 

Nadat u een nieuwe rol heeft aangemaakt en opgeslagen worden automatisch alle menu opties 
toegevoegd aan de rol.  
 
Autorisatie 
Geeft aan of de optie wel of niet is toegestaan. 
 
Menu  
De naam van het menu. 
 
Omschrijving 
De naam van het submenu.
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Taken  Autorisatie 
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Wachtwoord wijzigen 
 

 
 
Via deze optie kunt u de gebruikers toestaan om hun eigen wachtwoord te wijzigen. 
 
Huidig wachtwoord 
Het huidige wachtwoord van de gebruiker. 
 
Nieuw wachtwoord 
Het wachtwoord van de gebruiker. Dit wachtwoord dient tenminste vier posities groot te zijn. 
 
Nieuw wachtwoord controle 
Ter controle dient u het wachtwoord nogmaals in te vullen. 
 


