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From: Easy Systems Servicecenter <support@easysystems.nl> Subject: Easy Academy Tip 20: Wist u dat u zelf rechtengroepen aan kunt maken?

Bekijk deze e-mail in uw browser.

Tip 20: Wist u dat u zelf rechtengroepen aan kunt maken?

Wist u dat het mogelijk is om een specifieke rechtengroep aan te maken, waarmee u een select
aantal gebruikers net even meer of minder rechten kan geven? U kunt ook de rechten van bestaande
rechtengroepen zo aanpassen dat de gebruikers meer of minder rechten hebben.  

Standaard groepen gebruiken of zelf groepen aanmaken
Voorbeelden hiervan zijn dat u een aantal gebruikers op de financiële administra�e geen rechten wilt
geven op het exporteren van facturen of dat u een select aantal budgethouders de op�e gee� om
facturen vast te houden. Standaard kennen we binnen Easy Invoice de volgende rechtengroepen:  

Easy Invoice Applica�ebeheer 
Financiële administra�e 
Func�oneel beheer 
Budgethouders 
Controleurs 

Rechtengroepen toepassen
Met de knop toevoegen (1) kunt u een nieuwe rechtengroep toevoegen. De nieuwe rechtengroep
hee� een naam (bijv. Financiële administra�e light) en een a�or�ng nodig (2). Vervolgens kunt u
specifieke rechten (3) toekennen aan deze nieuw aangemaakte groep. Vergeet de nieuwe groep niet
op te slaan.  

U kunt de andere rechtengroepen ter inspira�e gebruiken. De rechten zijn per kleur en daarmee ook
per rol gedefinieerd. De blauwe rechten gelden met name voor budgethouders/controleurs en de
groene rechten voor de financiële administra�e.  

Het toekennen van de gebruikers aan een rechtengroep gaat volgens de standaard manier van
gebruikersrechten uitdelen. U krijgt hier dan de mogelijkheid om deze nieuw aangemaakte
rechtengroep aan te vinken.  

Hee� u nog een andere vraag? In onze Academy staan verschillende handige instruc�evideo’s en
andere Tips & Tricks die wellicht antwoord kunnen geven op uw vraag.

Veel succes!

https://klanten.easysystems.nl/academy/
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Let op: een nieuwe URL voor ons
supportportaal
Komend weekend gaan we onze omgeving migreren. Dus vanaf maandag 9 december
werkt h�ps://office.easysystems.nl/portal  niet meer en krijgt u een foutmelding te zien. Gebruik
vanaf maandag deze nieuwe URL: h�ps://support.easysystems.nl 

De omgeving zal niet veranderen en kunt u gewoon gebruiken zoals u gewend bent. 

 Met vriendelijke groet, 

Servicecenter Easy Systems

T +31 318 415 633
W www.easysystems.nl 
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