
 

Rollen en rechtenstructuur 
release week 23 2021 
 

Met de release in week 23 2021 introduceren we een geheel nieuwe rollen- en 

rechtenstructuur in Pharius. In dit document geven we u een beknopte omschrijving over de 

update.  

Belangrijk om te weten is dat de rollen- en rechtenstructuur voor ‘borgingen’ en ‘taken’ in 

deze release nog niet is opgenomen. Hiervoor geldt dat ze op dit moment gelijk blijven aan 

de huidige functionaliteit. De release voor dat onderdeel volgt later dit jaar. 

 

 

 

Hoe ziet de release eruit en welke impact heeft dat voor u? 

Een belangrijke focus van de release naar rollen- en rechtenbeheer is dat het regulier gebruik 

van Pharius zo min mogelijk verstoord wordt. Om die reden hebben wij gekozen de 

instellingen van rechten bij de release in eerste aanleg zo veel mogelijk in lijn te houden met 

de huidige situatie. Alle bestaande gebruikers in Pharius behouden na de release het recht om 

alle registers in te zien. Heeft een gebruiker nu het recht om een of meerdere registers te 

bewerken, dan blijft ook dat recht ook na deze release behouden.  

 

Gebruikersrollen 

Na de release onderscheiden we in Pharius een drietal rollen, te weten: 

1. De gebruiker  

Dit is een reguliere gebruiker die rechten op een register toegewezen moet krijgen om 

zijn werk te kunnen doen 

2. QHSE-manager 

Een gebruiker in deze rol kan alle registers zien en bij alle registers ook wijzigingen in 

wet- en regelgeving beoordelen. Deze rol biedt dus de mogelijkheid om wijzigingen op 

bedrijfsniveau (voor alle registers tegelijkertijd) af te handelen 

3. Organisatiebeheerder 

De overall beheerder van het Pharius-account met volledige rechten. Een 

organisatiebeheerder kan binnen gebruikersbeheer de rol en specifieke rechten van elke 

gebruiker wijzigen. Alleen RDMG of een samenwerkingspartner van RDMG kan een 

organisatiebeheerder toewijzen en wijzigen. 

 

 

 

 

 

  



 

Nieuwe gebruikers 

Als een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd door de organisatiebeheerder, heeft deze 

gebruiker standaard geen enkel recht. Om een register te kunnen zien en eventueel te 

bewerken moet de gebruiker dus aan een register worden toegevoegd.  

 

Wie is mijn organisatiebeheerder? 

Onder ‘Mijn Account’ is in Pharius niet alleen het eigen profiel aan te passen, maar ook 

inzichtelijk gemaakt wie binnen de organisatie de organisatiebeheerder is. Zo is het voor elke 

gebruiker helder wie benaderd moet worden ingeval aanpassing van rol/rechten gewenst is. 

 

 
 

 

Welke rechten kan ik toekennen? 

 

Register bekijken 

Als een gebruiker bij een register niet is toegevoegd, dan is het register voor deze gebruiker in 

het geheel niet zichtbaar. In Pharius moet dus aangegeven worden welke gebruikers toegang 

hebben tot een register. Daarmee kan de gebruiker het register, de bijhorende registerregels 

en de “wijzigingen te beoordelen” van dat register zien.  

 

Register bewerken 

Als een gebruiker is toegevoegd aan een register en daarmee leesrechten heeft gekregen, 

kan deze gebruiker ook bewerkrechten toegekend krijgen. Daarmee kan een gebruiker 

registerregels toevoegen, verwijderen en bewerken. Ook kan de gebruiker vanuit de 

registerregel borgingen koppelen in het geval zijn organisatie Pharius Compliance gebruikt. 

 

 
  



 

Register exporteren 

Het is mogelijk om aan een gebruiker het recht tot exporteren van het register toe te kennen. 

Daarmee kan die gebruiker het gehele register exporteren naar een CSV- of een Excel-

bestand. 

 
 

 

Wijzigingen in wet- en regelgeving bewerken en afhandelen 

Alle gebruikers die toegang hebben tot een register kunnen ook de ‘wijzigingen te beoordelen’ 

inzien van dat register. Er kan een extra recht gegeven worden aan gebruikers om deze 

wijzigingen te beoordelen, te bewerken (toevoegen impactanalyse en implementatieverslag) 

en af te handelen. 

 

Register beheren 

Tot slot kan er aan een gebruiker het recht worden toegekend om een register te beheren.  
Met dit recht kunnen registerdetails worden bijgewerkt, kunnen velden aan het register worden 

toegevoegd en kan de opmaak van het register en de registerregel worden aangepast. Het 

recht om een register te beheren geeft ook de mogelijkheid andere gebruikers rechten tot het 

register te geven of te ontnemen.   

 

 

Waar beheer ik rechten van mijzelf en mijn collega’s? 

Het beheer van rechten kan op twee manieren plaatsvinden, via registerbeheer en via 

gebruikersbeheer.  

 

Beheer van rechten via Registerbeheer 

De Organisatiebeheerder en de gebruiker die het recht heeft gekregen om een register te 

beheren kunnen via Registerbeheer andere gebruikers rechten toekennen en ontnemen. Maar 

enkel voor het register waar hij of zij registerbeheerder voor is. Dus niet voor andere registers! 

Als er geen registerbeheerder wordt aangesteld kan enkel de organisatiebeheerder de 

gebruikers rechten geven of ontnemen voor een register. 

 

Na het openen van het scherm 

voor Registerbeheer verschijnt 

een overzicht van alle 

gebruikers die rechten hebben 

gekregen op het betreffende 

register. Hier kunnen nu direct 

aanpassingen worden 

doorgevoerd. Aanpassingen 

worden direct verwerkt en 

hoeven dus niet specifiek met 

een extra actie te worden 

opgeslagen. 

 

 



 

Beheer van rechten via Gebruikersbeheer 

De organisatiebeheerder kan per gebruiker de rechten op registers ook eenvoudig toekennen 

binnen gebruikersbeheer. Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker kunnen direct rechten 

voor (meerdere) registers tegelijkertijd worden toegekend.  

 

 
 

 

 


