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Inleiding
Doel van dit document
In dit document vindt u de beschrijving van alle functionele wijzigingen die gemaakt zijn in de LCMS
GMS release ten opzichte van de LCMS 2019v1 release. De wijzigingen die zijn doorgevoerd t.b.v.
het implementeren van de GMS koppeling 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
GMS koppeling 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 GMS koppeling
1.1 Rechten voor het gebruik van de GMS Koppeling
Landelijk beheer
Via Landelijk Functioneel Beheer kan per organisatie geconfigureerd worden welke organisaties wel
of geen gebruik kunnen maken van de GMS koppeling functionaliteit. Ook wordt ingesteld welke
organisatie aan welke meldkamer is gekoppeld.
Mochten hier wijzigingen in zijn (meldkamers maakten nog geen gebruik van de GMS koppeling
maar willen dit wel, of meldkamers die gebruik maken van de GMS koppeling worden
samengevoegd), dan kan de Regionaal Functioneel Beheer dit doorgeven bij Landelijk Functioneel
beheer. Zij kunnen de configuratie dan aanpassen.
Regionaal beheer
In CGB is er binnen het profiel een nieuw recht ‘GMS Koppeling aanmaken’ toegevoegd. De
Regionaal beheerder kan dit aan of uitzetten per profiel. Alleen gebruikers met dit recht kunnen een
GMS incident aan een Activiteit koppelen in LCMS tekst.

Let op! Als de configuratie bij Landelijk beheer niet aangezet is, zal het recht binnen het profiel niet
werken. Ongeacht welke waarde ingesteld is binnen het profiel. Zie vorige paragraaf.
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1.2 Koppelen van een GMS incident
Wanneer een gebruiker middels zijn/haar profiel het recht heeft om een GMS incident te koppelen
wordt bij het aanmaken van een activiteit en bij het bewerken van de ‘algemene gegevens’ van een
activiteit de optie ‘GMS incident’ getoond scherm.

Nadat de gebruiker op ‘Selecteer incident’ heeft geklikt kan de gebruiker een GMS incident aan de
activiteit koppelen door een GMS incident te selecteren.
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Nadat het incident aan de activiteit is gekoppeld, worden de velden ‘kladblok’ en ‘ingezette
eenheden’ geblokkeerd en worden deze velden gevuld met informatie van het geselecteerde GMS
incident.
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1.3 Ontkoppelen van een GMS incident
Een gebruiker met het recht om een GMS incident te koppelen kan ook een GMS incident
ontkoppelen door op het kruis achter het GMS incidentnummer te klikken. Een GMS incident wordt
ook ontkoppeld van een activiteit wanneer:
het incident in GMS wordt verwijderd;
de activiteit ‘Alleen lezen’ wordt gemaakt;
de activiteit wordt gearchiveerd.

Na het klikken op het kruisje achter het incidentnummer dien je eerst de wijziging op te slaan,
voordat een ander incident gekoppeld kan worden.
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