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1. De juiste autorisaties toekennen binnen uw organisatie
Via de contactpersoon bij Ksandr wordt/worden per organisatie een of meer Bedrijfs Admin account(s)
aangevraagd. De Bedrijfs Admin kan zien wie er binnen de eigen organisatie toegang heeft tot Ksandr’s
Collectieve Brein en kan per onderdeel aangeven waar deze gebruiker toegang toe heeft. Hierbij geldt
dat een gebruiker alleen toegang toegezegd kan worden tot onderdelen waar het bedrijf ook al toegang
toe heeft. Als een bedrijf geen toegang heeft tot de Raw Material Database (RMD) dan kan de Bedrijfs
Admin daar ook geen rechten in toekennen.
Wijzigen permissies gebruikers
Vanaf de pagina met het overzicht van gebruikers kunnen de permissies van de desbetreffende
gebruikers gewijzigd worden door op een hyperlink te klikken. Er opent zich dan een scherm waarin de
permissies gewijzigd kunnen worden. In dit scherm kunnen ook de rechtenniveaus voor de RMD
ingesteld worden.
Afwijkende rollen per bedrijfscategorie voor RMD
De rollen welke beschikbaar zijn voor bedrijven die toegang hebben tot de RMD zijn afhankelijk van de
Bedrijfscategorie:
• Leveranciers: Viewers, Editors en Validators
• Netbeheerders: Viewers en Editors
In aanvulling op bovengenoemde rollen, is er in ieder organisatie minstens een Bedrijfs Admin.
Een korte beschrijving van de rechten per rol:
• Viewer:
De viewer kan alle paspoorten en collecties bekijken, maar niet bewerken.
• Editor:
De editor kan alle paspoorten en collecties bekijken en bewerken.
• Bedrijfs Admin:
De administrator kan alle paspoorten en collecties bekijken en bewerken.
Daarbij kan deze rol ook gebruikers beheren. De administrator kan daarbij niet
de company wijzigen. Dat kan alleen de Ksandr administrator.
• Validator:
De validator kan alle paspoorten en collecties bekijken en bewerken en de
Users aanpassen. De validator kan ook paspoorten ondertekenen.
Binnen een bedrijf kunnen meerdere personen dezelfde rol hebben. Daar zit geen limiet aan. Er moet
minimaal 1 validator zijn ingesteld; het advies is om binnen de organisatie een maximum aan het aantal
validators te stellen, bijvoorbeeld 3. De rol van validator is alleen bij leveranciers mogelijk, aangezien
alleen leveranciers paspoorten kunnen ondertekenen. Bij diverse netbeheerders is de afspraak gemaakt
dat het grondstofpaspoort voor een product geldig is wanneer dit is ondertekend door een CEO of
andere eindverantwoordelijke voor dit product bij de leverancier. Dit betekent dat de rol van validator bij
de CEO of een andere eindverantwoordelijke moet liggen.
Toevoegen nieuwe gebruikers
Vanaf de pagina met het overzicht van gebruikers, die alleen zichtbaar is voor de administrator, is het
ook mogelijk om nieuwe gebruikers toe te voegen. Hiervoor opent de bestaande slide in Gebruiker
toevoegen. Na het aanmaken van de gebruiker kunnen de rechten worden ingesteld.

Afbeelding 1. Schermafbeelding toevoegen gebruiker.

2. Interactie tussen leveranciers en netbeheerders in de RMD
In Afbeelding 2. wordt weergegeven hoe de interactie tussen leveranciers en netbeheerders verloopt bij
het aanmaken van een grondstoffenpaspoort in de RMD.
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Afbeelding 2. Interactie tussen leveranciers en netbeheerders.
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