Divisie-instellingen
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende functionele secties van de divisie-instellingen.
Om de divisie-instellingen te openen, klikt u in het menu Beheer op de optie Divisie-instellingen. Om een bepaalde groep van
instellingen te openen, klikt u op de betreffende tab in het bedieningspaneel aan de linkerkant.

Algemeen
Deze tab bevat de instellingen voor de taal, de tijdzone en het formaat van onder andere de datum, de tijdsweergave en getallen.

Screenshot: Divisie-instellingen, Tab Algemeen
Unieke ID’s afdwingen
Wanneer de gebruiker een item aanmaakt, kan hij een bepaald identificatienummer (ID) opgeven voor dit item (door dit nummer in te
geven in het ID-veld in het itemformulier) of het systeem dit nummer automatisch laten genereren. Verifield legt een aantal
beperkingen op voor de mogelijke waarden die het ID van een item kan hebben. Het ID moet namelijk globaal uniek zijn (d.w.z. dat
elk item in het systeem een uniek ID moet hebben), of het moet uniek zijn binnen alle items die werden aangemaakt met hetzelfde
sjabloon. In dit laatste geval zal het systeem toelaten dat er verschillende items met hetzelfde ID bestaan, als al deze items verbonden
zijn met een verschillend sjabloon.
Om globaal unieke item-ID’s af te dwingen, selecteert u Globaal voor alle items.
Om unieke ID’s binnen elk itemsjabloon af te dwingen, selecteert u Binnen elk itemsjabloon.
CSV-scheidingsteken kolommen
Wanneer er meerdere gebruikers worden geïmporteerd in Verifield, houdt het importproces rekening met het veldscheidingsteken in
het CSV-bestand dat de gebruikersgegevens bevat. Als systeembeheerder kunt u opgeven of uw organisatie Europese CSV-bestanden
zal uploaden (die een puntkomma gebruiken als veldscheidingsteken) of Amerikaanse CSV-bestanden (die een komma gebruiken).
Als u Europese CSV-bestanden wilt gebruiken, selecteert u Puntkomma.
Als u Amerikaanse CSV-bestanden wilt gebruiken, selecteert u Komma.

Sluiten en heropenen items
Telkens wanneer u probeert een bovenliggend item of een van zijn onderliggende items te sluiten of te heropenen, controleert het
systeem of bepaalde regels zijn nageleefd om ervoor te zorgen dat de status van het bovenliggende item en de onderliggende items
consistent blijft.
Er zijn twee soorten regels: strikte regels en flexibele regels. Als systeembeheerder kunt u bepalen welke regels zullen worden
toegepast wanneer in uw divisie bovenliggende en onderliggende items worden gesloten of heropend.
Behalve deze twee types zijn er ook algemene regels die worden toegepast naast de strikte of flexibele regels, ongeacht welk type u
hebt gekozen. De regels en de omstandigheden waarin ze worden toegepast, zijn als volgt:
Algemene regel


Als de gebruiker geen recht heeft op een item, kan de gebruiker de status van dat item niet wijzigen.

A. Wanneer een gebruiker een bovenliggend item sluit


Als er geen onderliggende items bestaan of alle onderliggende items reeds gesloten zijn, wordt het bovenliggende item met
succes gesloten zonder melding.



Als er een onderliggend item bestaat dat nog “niet gesloten” is:
o

STRIKT


o

wordt de gebruiker gewaarschuwd dat er onderliggende items zijn die nog “niet gesloten” zijn (met vermelding
van de eigenaar en ID van elk onderliggend item) en worden de volgende opties voorgesteld aan de gebruiker:


Annuleren en de status van het bovenliggende item niet wijzigen;



De onderliggende items sluiten waarvoor de gebruiker recht heeft, de gekozen reden voor sluiting wordt
overgenomen van het bovenliggende item. Een onderliggend item waarvoor de gebruiker geen recht heeft
om het te sluiten, zal “niet gesloten” blijven en ook het bovenliggende item blijft “niet gesloten”.

FLEXIBEL


wordt de gebruiker gewaarschuwd dat er onderliggende items zijn die nog “niet gesloten” zijn (met vermelding
van de eigenaar en ID van elk onderliggend item) en worden de volgende opties voorgesteld aan de gebruiker:


Annuleren en de status van het bovenliggende item niet wijzigen;



Alles sluiten waarvoor de gebruiker recht heeft, de gekozen reden voor sluiting wordt overgenomen van het
bovenliggende item. Een onderliggend item waarvoor de gebruiker geen recht heeft om het te sluiten, zal
“niet gesloten” blijven;



Sluit enkel dit item, waarbij alle onderliggende items ongewijzigd blijven.

B. Wanneer een gebruiker een onderliggend item sluit


Het onderliggende item wordt met succes gesloten en er bestaat geen afhankelijkheid meer tegenover het bovenliggende item.

C. Wanneer een gebruiker een bovenliggend item heropent


Het bovenliggende item wordt geopend en de onderliggende items blijven ongewijzigd.

D. Wanneer een gebruiker een onderliggend item heropent




STRIKT
o

Het onderliggende item wordt geopend en het bovenliggende item blijft ongewijzigd.

o

Het item wordt automatisch toegevoegd aan de lijst "op te volgen" van de eigenaar(s) van het bovenliggend item, om
hen te waarschuwen dat het onderliggende item heropend werd.

FLEXIBEL
o

Het onderliggende item wordt geopend en het bovenliggende item blijft ongewijzigd.

o

Geen opvolging door het systeem

Als u de strikte regels wilt toepassen, selecteert u Strikt.
Als u de flexibele regels wilt toepassen, selecteert u Flexibel.

CSV - scheidingsteken meervoudige selectie
CSV-bestanden met gebruikersgegevens die u wilt importeren in Verifield, kunnen meerdere waarden bevatten die tot dezelfde
meervoudige selectie behoren. Voordat u de import start, moet u opgeven welk zal worden gebruikt als scheidingsteken tussen deze
waarden.
Voor het scheidingsteken voor meervoudige selectie kunt u kiezen tussen Komma, Puntkomma, Dubbelpunt, en Hekje.
Taal
De lijst Taal wordt gebruikt om de standaardtaal voor de divisie in te stellen.
Opmerking

De taal die een bepaalde gebruiker heeft geselecteerd in zijn persoonlijke instellingen, heeft altijd voorrang
op deze instelling.

Voor de keuze van de standaardtaal voor de divisie, kunt u kiezen tussen Engels, Nederlands of Frans.
Tijdzone
In de lijst Tijdzone kunt u de tijdzone voor uw divisie opgeven.
Locatie
De lijst Locatie wordt gebruikt om de locatie van uw divisie in te stellen.
Als u uw locatie verandert, heeft dit ook invloed op hoe de datum, tijd en numerieke gegevens worden weergegeven in het systeem.
De bedieningspanelen “Formaat datum en tijd - voorbeeld” en “Formaat nummers - voorbeeld” tonen voorbeelden hiervan, afhankelijk
van de gekozen locatie.

