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Geachte klant, 

Wij hebben u een e-mail gestuurd of u zult deze binnenkort ontvangen om een nieuw wachtwoord in te 
stellen voor uw account op ons klantportaal. Wanneer u een nieuw wachtwoord heeft ingesteld, kunt u 
inloggen als gebruikersbeheerder voor uw organisatie.  

Met deze korte handleiding leggen wij u bondig uit hoe u vervolgens zelf nieuwe gebruikers kunt 
aanmaken en beheren. 
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Welkomstmail 
In de welkomstmail klikt u op de link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Wanneer u een nieuw 
wachtwoord heeft aangemaakt, kunt u inloggen met uw e-mailadres als loginnaam en uw nieuwe 
wachtwoord.  
Let op, het veld e-mailadres is hoofdletter gevoelig, hier graag kleine letters gebruiken. 

Wanneer u nieuwe gebruikers aanmaakt, ontvangen zij een vergelijkbare e-mail. We raden u aan om het 
e-mailadres van uw gebruikers ook standaard in kleine letters in te voeren. Dit vanwege de hoofdletter 
gevoeligheid bij dit veld. 

Dashboard beheerder 
Wanneer u als beheerder bent ingelogd, ziet u na het inloggen als eerste de gebruikersbeheer-pagina. 
Daar heeft u toegang tot de knoppen contract overview en gebruikersoverzicht.  

Contract overview 
Wanneer u op de knop contract overview klikt, ziet u de contracten waarvoor u de gebruikers kunt 
beheren. Als u dubbelklikt op een contract, krijgt u te zien welke gebruikers nog meer toegang hebben 
tot dit contract. Daarnaast kunt u bestaande gebruikers, die horen bij uw organisatie, toegang geven of 
intrekken tot dit contract. 

Gebruikersoverzicht/gebruikersbeheer 
Bij beheer komt u terug in het Dashboard beheerder. Hier kunt u op de knop gebruikersoverzicht 
klikken om de pagina voor gebruikersbeheer te openen. Als alternatief kunt u ook klikken op 
gebruiksbeheer, u komt dan ook op deze pagina. 
Op deze pagina ziet u een lijst met gebruikers die u kunt beheren. Op deze pagina maakt u nieuwe 
gebruikers aan, geeft u gebruikers toegang tot contracten en wijst u de juiste rol toe. 

Nieuwe gebruiker aanmaken 
In het scherm gebruikersbeheer klikt u op nieuw om een nieuwe gebruiker aan te maken. Bij standaard 
gebruikerstype bepaalt u de rechten die de gebruiker heeft voor het portaal. U kunt dit ook achteraf 
per contract instellen.  
Verschillende rollen:  

• Management: Alle tabbladen raadplegen en muteren behalve gebruikersbeheer. 

• Dossier behandelaar 1: Raadplegen. Mutaties op dossier- en batchniveau. Geen toegang tot 
managementinformatie, (contract) documenten en gebruikersbeheer. 

• Dossier behandelaar 2: Raadplegen en mutaties op dossierniveau. Geen toegang tot 
managementinformatie, (contract) documenten en gebruikersbeheer. 

• Dossier behandelaar 3: Raadplegen.  

• Financieel: Raadplegen (contract) documenten. 

Contract koppelen 
Om een nieuwe gebruiker aan een contract te koppelen, klikt u op de knop nieuw. Hier kiest u voor het 
contract dat u wilt koppelen het type gebruiker en vervolgens uit de drop-down-menu contract. 
Wanneer de instellingen naar wens ingevoerd zijn, klikt u op opslaan. 
Het account is aangemaakt en de nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail met een link om zijn of haar 
eigen wachtwoord aan te maken. 
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