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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
2020v1 ten opzichte van LCMS 2019v2. 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 Rollback: Importeren
In CGB is bij het profiel het recht ‘importeren van beelden’ vervallen. Hiermee zijn de importeer
regels van vóór de introductie van ‘importeren van beelden’ in LCMS 2019v2 weer actief.
Een gebruiker met een actief profiel met ‘Informatiemanager’ rechten kan pagina’s en velden
importeren van alle organisaties waarvan een profiel is gekoppeld aan het account.
Ook kunnen pagina’s en velden van buurorganisaties van het actieve profiel kunnen geïmporteerd
worden wanneer het recht ‘Alleen rechten voor profielorganisatie’ inactief is.
Het recht ‘Importeren van beelden’ in CGB is vervallen omdat het recht van importeren voortaan
weer gebaseerd is op de profielen die gekoppeld zijn aan een gebruiker.
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Met opmerkingen [DM[1]: Misschien handig om een
screenshot er bij te zetten waar dit gedaan kan worden.

2 Zichtbaarheid van importeren
Met deze wijziging wordt voortaan in het ‘Algemene gegevens’ menu van een activiteit getoond
welke organisaties één of meerdere pagina’s of velden hebben geïmporteerd van de activiteit. Bij
elke nieuwe koppeling of ontkoppeling wordt dit overzicht geactualiseerd.
Wanneer een pagina of veld van een activiteit wordt geïmporteerd door een ander activiteit toont het
systeem een update notificatie.

Journaal
In het Journaal van een activiteit wordt geregistreerd wanneer en door wie een pagina of veld
gekoppeld of ontkoppeld is. Ook wordt hier vermeld bij welke activiteit de informatie is geïmporteerd.
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3 Synchronisatie geimporteerde
pagina’s stopt na 72 uur
Geïmporteerde pagina’s en velden uit andere domeinen worden 72 uur gesynchroniseerd na de
laatste mutatie in de activiteit. Dit is een bewuste keuze om de performance van LCMS te kunnen
garanderen. Echter was niet zichtbaar voor de gebruikers dat dit gebeurde. In LCMS 2020v1 krijg de
gebruiker te zien dat de synchronisatie gestopt is, en heeft hij/zij de beschikking over een knop om
deze te herstarten.
Wanneer op de knop gedrukt wordt om de synchronisatie te herstarten, wordt de klok opnieuw
gestart en zullen alle geïmporteerde velden weer synchroniseren. De teller die afloopt bij 72 uur
begint dan opnieuw te lopen.
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4 Importeren bij ‘Alleen
situatiebeeld lezen’
Gebruikers met en een inactief profiel waarvan het niveau is ingesteld op "Alleen situatiebeeld lezen"
kunnen voortaan alleen nog het situatiebeeld importeren van activiteiten van deze organisatie.
In het voorbeeld hieronder is te zien dat alleen het situatiebeeld geïmporteerd kan worden met de
daaraan gekoppelde velden.

Om een voorbeeld te geven:
Jij bent Informatiemanager/HIN/ICO voor organisatie X. Jij krijg van organisatie Y een profiel
toegewezen om mee te kunnen lezen in het situatiebeeld. In het verleden kon je dan niets
importeren. Als organisatie Y nu het vinkje bij het recht “Informatiemanager” aan zet, kun je het
situatiebeeld ook importeren. Andere pagina’s niet.
Pas als je een ‘alleen lezen’ of ’schrijven’ profiel van organisatie Y krijgt, kun je ook andere pagina’s
importeren.
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