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In deze handleidingen worden de administrator functies behandeld. In deze handleiding leert u hoe
nieuwe accounts met beperkte rechten aangemaakt kunnen worden.

Multi Level Admin:
Om in het ‘multi level admin’ menu te komen klikt u links in het menu op ‘Administrators’ en vervolgens
op het submenu ‘Multi Level’ admin.

U komt nu in het volgende venster:

Klik op dit icoon om de naam van het administrator level te wijzigen.

Klik op dit icoon om de rechten van het administrator level te wijzigen.

Klik op dit icoon om het administrator level te verwijderen.
Klik op dit icoon / toevoegen om een nieuw level toe te voegen.

Klik nu op het icoon toevoegen om een nieuw administrator niveau aan te maken. U ziet het volgende
op uw scherm verschijnen:
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Vul hier een naam in die u aan het nieuwe niveau wilt toekennen. Bijvoorbeeld ‘Receptie’. Klik
vervolgens op ‘Opslaan’.

Klik nu op het bewerk icoon om de rechten voor dit niveau te bepalen.

Zodra u op het bewerk icoon heeft geklikt ziet u het volgende op uw scherm:

Vink nu alle opties uit waar het nieuwe level geen toegang toe mag hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat het niveau receptie alleen gebruikers mag toevoegen en het log mag bekijken.
Dit kan er dan als volgt uit zien:

Klik op ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan. Het admin level ‘Receptie’ is nu aangemaakt. Nu moet
dit nog gekoppeld worden aan een account. Dit betekend dat een gebruiker in kan loggen met een
eigen gebruikersnaam en wachtwoord en enkel de aangegeven menu opties kan gebruiken.
Dit kan gekoppeld worden in het menu Administrators --> Submenu : Administrators
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Administrators:
Klik in het menu op Administrators --> Submenu : Administrators. U komt in het volgende venster
terecht:

Hier ziet u een overzicht van alle aangemaakte gebruikers met bijbehorende wachtwoorden. Ook staat
er een kolom ‘Level’ waar het admin level te zien is.
De gebruiker hierboven heeft het standaard level ‘admin’ en mag dus overal bij in de software. Er kan
ook het zojuist aangemaakte level ‘receptie’ worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan maar een
klein gedeelte van de software.

Klik op dit icoon om een bestaande administrator te wijzigen

Klik op dit icoon om een bestaande administrator te verwijderen
Klik onderaan de pagina op ‘toevoegen’ om een nieuwe administrator aan te maken. U komt dan in
het volgende venster.

Kies het gewenste level en vul een gebruikersnaam en wachtwoord in. In dit voorbeeld zal ik de
gebruiker receptie aanmaken met het wachtwoord receptie. Hier zal vervolgens ook het level: receptie
bij gekozen worden.
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Klik nu op opslaan en het nieuwe account is aangemaakt. Als de gebruiker nu met deze gegevens
inlogt in IdentySoft zullen er maar een beperkt aantal gegevens beschikbaar zijn :
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Over IdentySoft:
IdentySoft is het meest complete en flexibele toegangscontrole systeem op dit moment.
Naast de optimale eigenschappen en prestaties is IdentySoft ook nog eens de voordeligste qua prijs
en prestatie.
Het unieke algoritme, het hart van alle IdentySoft producten, wordt al jaren door externe controleurs
tot de top 3 van de wereld gerekend. De integratie met onze eigen software en hardware maakt het tot
absolute nummer 1.
Voor meer informatie en/of de laatste versie van deze handleiding kunt u kijken op :
www.easysecure.nl
Heeft u alsnog vragen over het pakket? Neem dan contact op met de support afdeling van
EasySecure International.
+31(0)88 0000 083
Support.EasySecure.nl
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