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Inleiding
Dit document beschrijft de toegevoegde LCMS functionaliteit als onderdeel van de LCMS2018v1
release ten behoeve van de organisatie beheerders LCMS. Dit document wordt per sprint
bijgewerkt.
De informatie uit dit document kan gebruikt worden bij het reviewen van de sprint resultaten en
dient (na afloop van alle sprints) ook als input voor de FAT en GAT testen en voor de
aanpassingen van opleidings-, trainings- en oefenmateriaal. Op basis van dit document zullen ook
de gebruikershandleidingen worden aangepast.
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1 Sprint 1
1.1 Inhoud sprint 1
Onderstaande tabel geeft weer welke functionaliteit is opgeleverd als onderdeel van sprint 1.
Functionaliteit
Notificatie bij blokkeren gebruiker RfC 1382 - Tekst notificatiemail wachtwoord bijna verlopen
configureerbaar maken
Notificatie bij blokkeren gebruiker RfC 1382 - Gebruiker waarschuwen wanneer wachtwoord bijna
verlopen is
Notificatie bij blokkeren gebruiker RfC 1382 - Tekst notificatiemail voor geblokkeerd account
configureerbaar maken
RfC 3499 - Werkgever veld verplicht maken bij aanmaken gebruiker
New GUI wensen RfC3342 - Wijzigingen geïmporteerd beeld
New GUI wensen RfC3229 - GRIP RIJK verwijderen
Activatiemail RfC1545 - Bij het aanmaken of wijzigen van een gebruiker wordt het telefoonnummer
gevalideerd

Elk van deze onderwerpen wordt in de volgende paragrafen uitgelegd.
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1.2 Tekst notificatiemail wachtwoord bijna verlopen configureerbaar
maken
Een landelijkbeheerder kan de aankondigingstekst van de wachtwoord bijna verlopen e-mail zelf
aanpassen in CGB. Er kan alleen tekst worden ingevoerd en geen hyperlinks of afbeeldingen.

1.3 Gebruiker waarschuwen wanneer wachtwoord bijna verlopen is
Een LCMS gebruiker ontvangt 7 dagen voordat zijn wachtwoord verloopt een e-mail van het LMCS
systeem met de aankondiging dat het wachtwoord over 7 dagen verloopt. Op deze manier heeft
een LCMS gebruiker een week de tijd om zelf een geschikt moment te kiezen om zijn wachtwoord
te wijzigen voordat het systeem dit afdwingt.
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1.4 Tekst notificatiemail voor geblokkeerd account configureerbaar
maken
Een landelijkbeheerder kan de tekst van de notificatie e-mail voor een geblokkeerd account zelf
aanpassen. Er zijn verschillende redenen waarom een account geblokkeerd kan worden. Voor elke
reden kan een aparte tekst worden ingevoerd door de landelijkbeheerder:



Op het moment dat het account geblokkeerd wordt door beheerder
Een gebruiker heeft 5x foutief ingelogd is daardoor geblokkeerd

1.5 Werkgever veld verplicht maken bij aanmaken gebruiker
Het werkgeverveld is een verplicht veld bij het aanmaken of wijzigen van een gebruiker in CGB.

1.6 Wijzigingen geïmporteerd beeld
Wijzigingen in geïmporteerde velden worden nu ook in rood gemarkeerd. Het gedrag is nu gelijk
aan dat van een regulier veld.

1.7 GRIP RIJK verwijderen
Het GRIP RIJK niveau is verwijderd. Het hoogste niveau is GRIP 5.

1.8 Bij het aanmaken of wijzigen van een gebruiker wordt het
telefoonnummer gevalideerd
Met deze PBI wordt wij het aanmaken of wijzigen van een gebruiker het telefoonnummer en Alt.
Telefoonnummer gevalideerd. Een telefoonnummer moet voldoen aan de volgende eisen:
Nederlandse telefoonnummers bevatten altijd 10 cijfer. Het nummer begint met '+31' of '0' gevolgd
door 9 cijfers. Buitenlandse nummers beginnen altijd met '+' gevolgd door cijferreeks, de lengte van
de cijferreeks is hierbij niet beperkt tot 10 cijfers.
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2 Sprint 2
2.1 Inhoud sprint 2
Onderstaande tabel geeft weer welke functionaliteit is opgeleverd als onderdeel van sprint 2.
Functionaliteit
Activatiemail RfC1545 - Wachtwoord vergeten e-mail tekst configureerbaar maken
New GUI wensen RFC3331 - Verbergen van pagina’s
New GUI wensen RFC3331 - Zichtbaar maken van verborgen pagina’s

Elk van deze onderwerpen wordt in de volgende paragrafen uitgelegd.

2.2 Wachtwoord vergeten e-mail tekst configureerbaar maken
Met deze PBI kan een landelijkbeheerder de tekst van de wachtwoord vergeten e-mail zelf
aanpassen in CGB. Er kan alleen tekst worden ingevoerd.
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2.3 Verbergen van pagina’s
Met deze PBI kan een gebruiker met sjabloonmanager rechten een pagina van een activiteit
verbergen. In het Scherm “Pagina’s wijzigen” is de nieuwe knop
beschikbaar waarmee een
pagina verborgen kan worden. Uitzondering hierop is het situatiebeeld. Deze pagina kan niet
verborgen worden.

Alle eventuele koppelingen aan de verborgen pagina worden verbroken. De inhoud van de pagina
zelf (tekst) blijft wel bewaard. Veldbijlages blijven ook bewaard maar zijn niet meer zichtbaar in het
rechter menu van het activiteit (bijlagen paneel).
In het journaal wordt geregistreerd op welke tijdstip de pagina is verborgen en wie dit heeft
uitgevoerd.

2.4 Zichtbaar maken van verborgen pagina’s
Met deze PBI kan een gebruiker met sjabloonmanager rechten een verborgen pagina weer
zichtbaar maken. De pagina wordt weer zichtbaar in het activiteit. De inhoud van de pagina (tekst)
en de veldbijlages behorende bij de pagina zijn ook weer beschikbaar. Eventuele koppelingen die
bij het verbergen van de pagina verbroken zijn worden niet hersteld.
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3 Sprint 3
3.1 Inhoud sprint 3
Onderstaande tabel geeft weer welke functionaliteit is opgeleverd als onderdeel van sprint 3.
Functionaliteit
New GUI wensen RFC3331 – Betrokken gebruikers informeren bij verbergen pagina

Elk van deze onderwerpen wordt in de volgende paragrafen uitgelegd.

3.2 Betrokken gebruikers informeren bij verbergen pagina
Met deze BPI wordt de sjabloonmanager geïnformeerd welke gebruikers velden aan het bewerken
zijn behorende bij de pagina die hij wil verbergen.
De sjabloonmanager kan beslissen om het verwijderen van de pagina te annuleren of door te
gaan. Ingeval van doorgaan krijgen de gebruikers die velden aan het bewerken zijn een melding
dat de pagina niet meer geldig is en de pagina wordt afgesloten.
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