
Unit4 VerzuimSignaal wordt door meerdere gebruikersgroepen voor verschillende doeleinden gebruikt,  
waarbij privacygevoelige informatie wordt verwerkt. Unit4 heeft als doel om samen met jou te werken aan een 
‘AVG-proof’-systeem. Dit betekent bijvoorbeeld dat gebruikers, zoals de casemanager van een arbodienst, 
alleen gegevens mogen inzien of verwerken voor cases die zij behandelen. Om dit te realiseren hebben wij 
binnen Unit4 VerzuimSignaal ‘Domeinen’ geïntroduceerd. 

Vanaf januari 2019 kun je je bestaande gebruikersrollen toewijzen aan een Domein en vervolgens binnen dat Domein toetsen aan een Domeinrol. Binnen deze Domeinrol 
is gedefinieerd welke informatie men mag zien. Om het gebruik van Domeinen in Unit4 VerzuimSignaal goed te laten verlopen, kun je onderstaand stappenplan volgen. 

Inventariseer en bepaal wat in jullie 
praktijk elke gebruikersrol moet 
kunnen zien en kunnen doen in het 
systeem, vergelijk dit desgewenst 
met onze Overzicht Domeinrollen. 
In deze stap bepaal je dus feitelijk 
hoe je bij stap 4 de Domeinen gaat 
doorvoeren. 

Bijvoorbeeld: moet de rol van leiding-
gevende velden als salaris, logboek-
gegevens of werkgevergegevens 
kunnen zien?

Gebruikers van Unit4 
VerzuimSignaal op de hoogte 
brengen van aanstaande wijzigingen 
in de rol en mogelijke gevolgen 
hiervan en per wanneer de 
wijzigingen ingaan. 

Indien van toepassing organisatie-
specifieke handleidingen updaten 
met de doorgevoerde aanpassingen.

Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden 
door gebruik te maken van de 
Servicemeldingen in VerzuimSignaal.

Zijn actuele gebruikers gekoppeld 
aan de juiste gebruikersrol?

Bijvoorbeeld: applicatie beheer of 
gebruikersbeheer, wat moet de 
persoon kunnen in de praktijk? 
Daarnaast adviseren wij je om 
eventuele extra functionaliteit per 
gebruikersrol desgewenst stapsgewijs 
uit te breiden. 

Na voorgaande stappen: 
1. Selecteer een rol
2. Bepaal het Domein
3. Selecteer de passende Domeinrol
4. Controleer de rolpermissies goed 

en pas aan waar nodig.
5. Sla op, de gebruikersrol is nu 

gekoppeld aan het Domein.

Voor verdere ondersteuning hoe dit 
in VerzuimSignaal te doen kan je ook 
de Snelgids Domeinen gebruiken of 
kijk op onze help.verzuimsignaal.nl en 
zoek op ‘Domeinen’. 

Wij adviseren je om eventuele extra 
functionaliteit per gebruikersrol 
desgewenst stapsgewijs uit te breiden. 

 STAP 1
  INVENTARISEREN

STAP 2
ACTUALISEREN

STAP 3 
INFORMEREN 
EN UPDATEN

STAP 4 
WIJZIGEN

  

Let op: Na het koppelen van een gebruikersrol aan een domeinrol, is het niet meer mogelijk om dit te wijzigen!
Graag verwijzen wij naar help.verzuimsignaal.nl, zoek hier op “Domeinen” om alle beschikbare informatie te vinden.

IN 4 STAPPEN GEBRUIKERSROLLEN TOETSEN AAN DOMEINEN

http://help.verzuimsignaal.nl
http://help.verzuimsignaal.nl

