Handleiding voor de MasterUser EB-Connect
1. Aanstellen van Users
p1
2. Wijzigen van MasterUser p4

1. Aanstellen van Users
De MasterUser wil een User aanstellen (intern of extern) binnen EB-Connect, als bijkomende User, als back-up
voor invoer en consultatie EB-Connect, als tijdelijke (externe) kracht, sociaal secretariaat, …

STAP 1 : de nieuwe User moet zich REGISTREREN
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STAP 2 : de MasterUser kent de User BEVOEGDHEDEN toe.

STAP 2.1 : MasterUser : log aan en u kies ‘Beheer Users’

Kies ‘Beheer Users’

Stap 2.2 : MasterUser : voer emailadres van User in,

- Emailadres geregistreerde User
- ‘zoeken’ & ‘bevestigen’
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STAP 2.3 : MasterUser : ken BEVOEGDHEDEN toe

Einddatum = tijdelijke User (studiemandaat, …)

‘COPY’ bevoegdheden v/e User, of
vink de bevoegdheden aan.
& Save

3

2. Wijzigen van MasterUser

STAP 1 : de nieuwe MasterUser moet geregistreerd zijn
Maw : hij heeft zich (met of zonder eID-kaart) geregistreerd op het aanmeldscherm EB-Connect.

! Let op : is de nieuwe MasterUser reeds MasterUser (voor een ander contract),
bel dan uw beheerder Vivium !

STAP 2 : de huidige MasterUser draagt zijn bevoegdheden over

Kies :
- “draag uw masteruser bevoegdheid…. over” en
- voer op het volgende scherm het emailadres van
de (reeds geregistreerde) User in.
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Bevestig uw overdracht
Indien u de ‘wijziging MasterUser’ bevestigt, kan u achteraf niet meer
aanloggen.
Wenst u opnieuw toegang tot EB-Connect? (als User)
- dan moet de nieuwe MasterUser u bevoegdheden als User toekennen (cfr
p1 Aanstellen van Users)
- (registreren hoeft niet opnieuw)
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