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Inleiding
Doel van dit document
In dit document vindt u de beschrijving van alle functionele wijzigingen die gemaakt zijn in LCMS
2019v2 ten opzichte van LCMS 2019v1. Alle RFC’s die doorgevoerd zijn worden toegelicht, met de
nadruk op de impact die deze wijzigingen hebben op de organisatiebeheerders en de gebruikers.
Het doel is niet om een volledige werkinstructie te geven per wijziging, maar om de werking van de
RFC’s die geïmplementeerd zijn toe te lichten op een manier waarbij het duidelijk wordt voor de
organisatiebeheerders wat de impact is op de gebruikersorganisatie. Hierna kan bepaald worden of
eventuele verdere instructies nodig zijn voor specifieke gebruikersgroepen.
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1 Attenderen
In 2019v2 wordt het mogelijk (mits je de juiste rechten hebt) om Attenderingen te versturen naar
gebruikers op basis van hun profiel. Dit om bijvoorbeeld ‘breaking news’ te delen bij langlopende
activiteiten.
Wel is het belangrijk te beseffen dat dit attendering betreft, en geen alarmering. LCMS is niet
verantwoordelijk voor de opschaling bij crisis, en faciliteert hier niet in.
Het attenderen werkt als volgt:

1.1 Rechten toekennen
Om een gebruiker attenderingen te laten versturen kan een organisatiebeheerder of hoger het recht
“Attenderingen versturen” activeren in een profiel. Gebruikers met dit recht kunnen in LCMS-tekst
attenderingen versturen.

Let op! Het recht Attenderingen versturen kan alleen geactiveerd worden wanneer ook het recht
“informatiemanager” actief is.
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1.2 Versturen van een Attendering
Met deze functionaliteit kunnen gebruikers met het recht “Attenderingen versturen” vanuit een
activiteit een e-mail bericht versturen naar informatiemanagers van de betrokken organisaties.
Door op de knop ‘Attenderen’ in het algemene gegevens menu te klikken wordt het Attenderen
venster geopend.

Het venster bestaat uit drie onderdelen:
Kiezen van profielen:
Hier worden de informatiemanager profielen van alle betrokken organisaties getoond. Per profiel
is aangeven hoeveel gebruiker (geadresseerden) aan het profiel gekoppeld zijn.
Van elk geselecteerd profiel worden het e-mailadressen van de gekoppelde gebruikers aan de
geadresseerdenlijst toegevoegd.
- Minimaal één profiel moet geselecteerd zijn om het bericht te kunnen versturen.
- Maximaal kunnen 100 geadresseerden geselecteerd worden.
Onderwerp: Hier wordt de tekst ingevoerd die gebruikt wordt als onderwerp van het e-mail
bericht. Het onderwerp kan maximaal 50 tekens lang zijn.
Inhoud: Hier wordt de tekst ingevoerd die gebruikt wordt als inhoud van het e-mail bericht. De
inhoud kan maximaal 200 tekens lang zijn.

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd kan het bericht verzonden worden door op de knop ‘Verzenden’
te klikken. Na conformatie wordt de attendering naar alle geadresseerden verstuurd. De attendering
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wordt ook verstuurd naar het e-mail adres van de gebruiker die de attendering heeft gemaakt en
verzonden.

Wanneer het aantal geselecteerde profielen het maximum aantal gebruikers overschrijd dan
informeert het systeem de gebruiker hierover en kan de attendering niet verzonden worden.

Naast het onderwerp en het bericht zal in de mail ook de omgeving en activiteit getoond worden
waar vanuit de attendering is verstuurd. Zie het voorbeeld hieronder:
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2 Importeren van pagina’s /
velden
Bij het importeren van informatie mogen alleen beelden worden geïmporteerd als de bronorganisatie
daar specifiek mee instemt (een profiel met de juiste rechten heeft toegekend).
Er is een extra recht toegevoegd aan het profiel. Een
organisatiebeheerder kan dit nieuwe recht ‘Importeren
van pagina’s/velden’ toekennen aan een profiel. Met dit
recht wordt bepaald of een gebruiker pagina’s of velden
kan importeren van de organisatie van dat profiel.

Let Op! Het “Informatiemanager” recht bepaald nog steeds of je mag importeren. Het nieuwe recht
“Importeren van pagina’s/velden” bepaald bij wie je dit mag.
Samengevat met een voorbeeld: Als je ‘Informatiemanager’ rechten hebt bij een VR organisatie, een
‘alleen-lezen’ rechten bij een andere organisatie (bijvoorbeeld een Waterschap). Kon je voorheen
altijd de pagina’s en/of velden importeren. Nu kan dat alleen als de andere organisatie expliciet het
vinkje aanzet bij het nieuwe recht.
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3 Na blokkeren gebruiker wordt
toegang tot LCMS direct
ontzegt
Voortaan worden gebruikers die zijn ingelogd in LCMS direct geweerd nadat ze zijn geblokkeerd.
Wanneer een beheerder een gebruiker geblokkeerd wordt de sessie van deze gebruiker binnen 20
seconden beëindigd. De gebruiker krijgt vervolgens het inlog scherm te zien. Wanneer de gebruiker
opnieuw probeert in te loggen meldt het systeem dat zijn account geblokkeerd is.

3.1 Automatisch schalen van afbeeldingen
Wanneer afbeeldingen die gekopieerd worden in een veld worden voortaan automatisch terug
geschaald naar een resolutie van maximaal 800x800 pixel. Dit voorkomt dat afbeelding die geplakt
worden in het veld te veel ruimte innemen. De resolutie kan hierna handmatig nog worden
aangepast door de gebruiker.
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