Flexibel Beheer
Een configuratie setup om toegang te geven aan individuele scholen binnen één Fronter installatie

Flexibel Beheer is gebaseerd op het gebruik van een webformulier welke er voor zorgt dat de
Hoofdbeheerder de beheertaken makkelijker kan uitvoeren omdat hij ‘met een klik’ kan schakelen
tussen verschillende scholen binnen de Fronter installatie.
Het webformulier staat de beheerder toe om een kleiner gedeelte van de boomstructuur van het
gebouw te zien; toegang te krijgen tot een of meerdere scholen zonder dat men door de gehele
structuur van het gebouw hoeft te scrollen. Deze omschakelmogelijkheid geeft de beheerder meer
gebruiksgemak terwijl hij wel de volledige rechten blijft houden over het geselecteerde onderdeel.
Het doel van dit document is om stap voor stap uit te leggen hoe deze optie kan worden gebruikt in
een installatie met meerdere scholen.

Voorkennis:
Dit document gaat er van uit dat u bekent bent met de Fronter concepten, het maken van de
gebouwstructuur en kennis van de Fronter toegangsrechten.

Het opzetten van Flexibel Beheer
Het proces van het opzetten van deze toepassing is redelijk lang, maar men moet daarbij in
gedachten houden dat dit slechts eenmaal hoeft te worden gedaan en de voordelen zijn aanzienlijk.
Degenen die regelmatig gebruikers moeten aanmaken of aanpassen met het zicht van een
Hoofdbeheerder zullen vooral de voordelen erkennen van het beperken van het weergavegebied.

Stap Eén: Het opzetten van de structuur
Bereid een structuur in uw gebouw voor zoals in het screenshot hieronder:
Opmerkingen:
Om deze structuur te maken, selecteer je de top
node van het gebouw en kies je voor Nieuwe
Organisatie eenheid. Maak hier de ‘z – Flexibel
Beheer’ node. De rest van de structuur wordt
hieronder gemaakt zoals hiernaast.
Het doel om de naam van de node met de letter
‘z’ te beginnen is simpelweg om zeker te weten
dat de node helemaal onderaan in de structuur
makkelijk terug te vinden is.
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De Flexibele Beheerders groep bevat de accounts voor de Flexibel Beheer gebruikers. Deze
accounts gebruiken een aparte log in met de nodige machtigingen voor het gebruik van de
Flexibel Beheer configuratie.
De Flexibel Beheer Webformulier Gebruikers groep bevat het webformulier zelf
De Flexibel Beheer groepen (één voor elke school in het gebouw) bevat de ‘in één klik
toegankelijke’ accounts om toegang te krijgen voor de verschillende geselecteerde school of
scholen. Maak een groep voor elke school.

Stap Twee: Toegangsrechten
De volgende toegangsrechten moeten worden opgezet:


Pas de Flexibel Beheer toegangsrechten aan in de Flexibele beheerders groep zodat de
gebruikers beheerrechten hebben:



In de Flexibel Beheer Webformulier Gebruikers groep krijgen de Flexibele Beheerders
toegangsrechten zoals hieronder:
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Selecteer de Node – 03 Flexibel Beheer Groepen. Geef toegang tot de Flexibel Beheer
Webformulier Gebruikers groep met contact aanmaak rechten:



Selecteer nu de hoogste node van het Fronter gebouw en geef hier de Flexibel beheer Root
groep Beheer rechten over contacten en ruimtes:



De flexibele groep van elke school gecreëerd onder de Flexibel Beheer Root groep moet
toegang krijgen tot de corresponderende school node met Beheerrechten over contacten en
ruimtes. Klik op de hoofdnode van de school en geef de flexibele groep de juiste rechten:
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Stap Drie: Een webformulier maken











Maak een nieuwe gebruiker aan waardoor je een lege contactkaart krijgt. Ik zou als
voornaam ‘FlexibelBeheer’ en als achternaam ‘Webformulier’ kiezen.
Voeg de gebruiker toe aan de groep ‘Flexibel Beheer Webformulier Gebruikers’
Dit wordt geen gewone gebruiker dus vul niets in onder ‘Inlog info’
Open het ‘Infofronter’ gedeelte op de contactkaart. Vink de optie ‘WebFormulier Geef de
gebruiker toegang tot de Webformulier-functionaliteit’ aan.
In het veld ‘Begeleidende tekst bij het toevoegen aan groepen’ typ je een korte beschrijving
bijvoorbeeld ‘Selecteer School’
Klik op ‘Opslaan’ en open de ‘FlexibelBeheer Webformulier’ gebruiker die je net hebt
aangemaakt weer.
Onder Infofronter staat nu bij ‘Lidmaatschap in groepen’ de boomstructuur van de scholen
zoals deze zijn opgezet onder 03 Flexibel Beheer Groepen node. Vink het eerste hokje aan
zoals hieronder:

Vink tenslotte het hokje aan bij ‘Sta webformulier gebruiker toe om contacten automatisch
in groepen toe te voegen’
Klik op ‘Opslaan’ onderaan op de contactkaart
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Stap Vier: Het maken van een Flexibele Toepassingenbalk




Maak een nieuw pakket met persoonlijke toepassingen op de node ‘z – Flexibel Beheer’
Voeg een zelf te definiëren knop toe aan het pakket met toepassingen. Geef deze de titel
‘Flexibel Beheer’
In het URL veld, verwijder je de http:// en plak je het volgende in het veld:

contacts/users_orgunit_enter.phtml?mo=1&selected_formuser=921424378
BELANGRIJK
Vervang het rode getal met het id van het webformulier.
Het webformulier id kan worden gevonden door de muis op de webformulier gebruiker te zetten in
de Flexibel Beheer Webformulier gebruikers groep. Het id nummer verschijnt in de status bar
onderin je browser.

Stap Vijf: Aanmaken van Flexibel Beheer Gebruikersaccounts
Maak nieuwe gebruikers in de Flexibele Beheerders groep (Zorg ervoor dat je nieuwe gebruikers
maakt – maak geen gebruikers uit andere groepen lid). Maak deze als gewone gebruikers, maar voeg
ze alleen toe aan de Flexibele Beheerders groep. In alle gevallen moeten de gebruikers een
standaard pakket met toepassingen krijgen. We raden aan om de gebruikers zo te noemen dat ze
duidelijk kunnen worden geïdentificeerd als Flexibele beheerders – je zou aan zoiets kunnen denken:
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Stap Zes: Inloggen en Toepassingenbalk toepassen








Klik op Uitloggen als Hoofdbeheerder
Log in met een Flexibel Beheer gebruikersaccount
Open de contactkaart en verander je pakket met toepassingen in het nieuwe Flexibel Beheer
pakket
Klik op de Flexibel Beheer knop in de toepassingenbalk om het webformulier te openen

Selecteer de gewenste school/scholen en klik Opslaan
Wanneer je nu op je Beheer knop klikt zal je alleen het onderdeel zien dat je hebt
geselecteerd en de Flexibel beheer structuur
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