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Beveiligde functies 

1. Overview 

Introductie 

 

Het instellen van rechten in Dynamics NAV vraagt kennis van de gebruikte objecten (tabellen, 
forms, reports, etc.). Met deze solution kunt u eenvoudig gebruikers per functie of afdeling 
toegang verlenen tot het aanmaken of boeken van dagboeken, bankafschriften, inkoop- of 
verkoopdocumenten. 
 
Door een extra beveiliging op broncode en nummerreeksen verleent u gebruikers per functie 
toegang. Enkele voordelen: per afdeling een eigen dagboek, bankboek, controle op doorboeken, 
geen ingewikkelde rechten op schermen en reports, snel en eenvoudig in te stellen, beveilig uw 
onderhoudsprogramma’s zoals comprimeren of verwijderen van historie. 
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Beveiligen van het doorboeken van een bankboek  

 

 Figure 1 

 

Bij het boeken van een dagboek hoort een broncode. 

 
 Figure 2 

 

Aan deze broncode wordt een rol gekoppeld. 
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 Figure 3 

 

 

 Figure 4 

 
Een bankafschrift kan nu niet worden doorgeboekt door iemand aan wie de rol ‘S-DIR’ niet is 
toegekend. 

Zo kunt u natuurlijk bijvoorbeeld een dagboek memoriaal beveiligen.
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Beveiligen van het invoeren van een bankafschrift 

 Figure 5 

 

Bij het aanmaken van een bankafschrift hoort een nummerreeks. 

 
 Figure 6 

 

Aan deze nummerreeks wordt een rol gekoppeld. 
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 Figure 7 

 

Een bankafschrift kan nu niet worden aangemaakt door iemand aan wie de rol ‘S-DIR’ niet is 
toegekend. 
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Zo kunt u natuurlijk ook andere gegevens uit onderstaande lijst beveiligen. 

 Figure 8 
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 Figure 9 
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Instellingen/ Setup 

2. Instellingen/ Setup 
Lees onderstaande door en volg de instructies op als deze van toepassing zijn. 

Navision Partner 

 Code behorende bij deze solution moeten in de klantdatabase worden gemerged. 

 

Systeem Beheerder 

Rollen aanmaken en aan broncodes en nummerreeksen toekennen 
 Figure 10 

 
 Figure 11 
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3. Informatie 

Gebruikte objecten 

 Figure 12 

 

Afhankelijkheden 

 Geen bijzonderheden 

Systeemvereisten 

 Microsoft Dynamics NAV Client 3.00 of hoger 
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