
Gebruikerslicenties en -rollen in Visma.net
Financials

Gebruikerslicenties
Gebruikerslicenties in Visma.net Financials zijn er in twee varianten. De Full-user en de
Light-user. Aan een gebruiker kan slechts één gebruikerslicentie gekoppeld zijn. Met één
licentie kan één gebruiker in meerdere bedrijven, de rollen krijgen die nodig zijn..

Full-user
Het woord zegt het eigenlijk al met deze gebruikerslicentie kan de gebruiker, mits zijn
gebruikersrol het toestaat, alle handelingen in Visma.net verrichten. Deze licentie geeft
toegang tot de rollen Financials User en Financials Administrator.

Light-user
De gebruikerslicentie kent een aantal beperkingen maar is dan ook goedkoper.
Deze licentie geeft toegang tot de rol Light User.

API-user
Met deze gebruikerslicentie is er alleen toegang tot de Visma.net API.

Gebruikersrollen
Naast een gebruikerslicentie heeft elke gebruiker ook een gebruikersrol. Er zijn drie
standaard rollen die onderstaand beschreven zijn. Daarnaast kunt u als klant in overleg met
de consultant nog specifieke toegangsbeveiliging inrichten.

Financials
Financials Administrator (vereiste gebruikerslicentie: Full user)
De rol Financials Administrator geeft de gebruiker het recht om de configuratie en het
systeembeheer uit te voeren. Gebruikers met deze rol hebben leestoegang tot de meeste
functies en kunnen rapporten afdrukken. Het is gebruikelijk dat een gebruiker zowel de rol
Financials Administrator als de rol Financials User krijgt toegewezen.

Financials User (vereiste gebruikerslicentie: Full user)
De rol Financials User geeft de gebruiker het recht om transacties te registreren. Gebruikers
met deze rol mogen rapporten afdrukken, maar hebben beperkte toegang tot de configuratie-
en systeeminstellingen

Light user (vereiste gebruikerslicentie: Light user)
De rol Light User is speciaal voor gebruikers die wel inzicht nodig hebben in de stand van
zaken maar verder geen bewerkingen doen (zoals financiële bewerkingen, beheer en
rapportages samenstellen). Denk bijvoorbeeld aan directieleden, tijdelijke (externe)
medewerkers, projectmedewerkers, auditors en accountants.



In de informatiesheet Visma.net Light User is de volledige beschrijving te vinden.

Payment processor
Gebruiker heeft rechten in het scherm Betalingen verwerken voor het aanmaken van de
betaalbestanden

Payment viewer
Gebruiker heeft rechten in het scherm Betalingen verwerken voor het weergeven van de
inkoopfacturen en kan geen betaalbestand aanmaken

Administrator
De gebruiker heeft volledige toegang tot alle systeem objecten. Toegangsbeperkingen op de
systeemobjecten zijn voor deze rol niet van toepassing. Gebruik deze rol bij voorkeur in de
implementatiefase en in bijzondere gevallen. Daarnaast biedt deze rol het recht op het
bewerken van het menu en op het delen van kolomweergaven.

Anonymous
Een rol gereserveerd voor systeemgebruik alleen

DashboardDesigner
Het systeem deelt deze rol specifiek uit als een dashboard eigenaar rol voor dashboards
aangemaakt in eerdere versie van Visma.net ERP.
Voor het beheer van specifieke dashboards wordt aanbevolen om specifieke rollen aan te
maken.

BI
Deze rol wordt niet gebruikt.

Customizer
Een gebruiker met de rol kan Visma.net ERP applicaties aanpassen.
Meestal wordt deze functionaliteit geactiveerd voor de CTR-ALT-klik optie

Field-level audit
Een gebruiker met deze rol kan de Audit trail direct vanuit een scherm opvragen

Guest
De rol wordt gebruikt voor backward compatibility.

Internal user
Deze rol wordt niet gebruikt.

Portal admin
Deze rol wordt niet gebruikt.

Portal user
Deze rol wordt niet gebruikt.



ReportDesigner
Met deze gebruikersrol kunnen rapporten worden gepubliceerd. Het maken van rapporten is
niet voorbehouden tot deze rol.

Approval
(Invoice) Approver
De rol Invoice Approver geeft de gebruiker het recht om facturen te ontvangen en kan een
factuur goedkeuren, afwijzen of controleren. De gebruiker kan ook een vervanger instellen
die de taken behandelt tijdens zijn afwezigheid.

System Administrator
De rol System Administrator geeft de gebruiker recht op de volgende functionaliteit:

● Vervangers toewijzen voor een goedkeurder wanneer deze afwezig is en de taken
niet kan uitvoeren

● Taken opnieuw toewijzen aan andere gebruikers om ervoor te zorgen dat
documenten binnen een bepaalde periode worden verwerkt

● De configuratie beheren die gebruikt wordt om workflows te maken voor inkomende
documenten

System Viewer
De rol System Viewer geeft de gebruiker leesrechten voor de volgende informatie:

● Alle documenten, processen en taken voor het bedrijf.
● De instellingen voor het bedrijf, zoals de vervangers en workflow-configuratie.
● Een gebruiker met deze rol kan geen wijzigingen uitvoeren.

AutoInvoice
AutoInvoice Administrator
Een gebruiker met de rol AutoInvoice Administrator heeft de mogelijkheid om:

● Factuurinformatie van ontvangen en verzonden facturen te bekijken van het bedrijf.
● Alle instellingen in te zien en te wijzigen.

AutoInvoice User
Een gebruiker met de rol AutoInvoice User heeft de mogelijkheid om:

● Factuurinformatie van ontvangen en verzonden facturen te bekijken van het bedrijf.
● Alle instellingen in te zien.



AutoPay
AutoPay Accountant
Een gebruiker met de rol AutoPay Accountant heeft de volgende rechten:

● Goedkeuren: Alleen betalingen annuleren
● Overzicht/Betalingen: Lees- en schrijfrechten
● Overzicht/Bank Downloads: Lees- en schrijfrechten
● Overzicht/Bank Uploads: Lees- en schrijfrechten
● Bankkoppelingen: Alleen lezen
● Meldingen: Alleen lezen

AutoPay Administrator
De AutoPay Administrator rol geeft de gebruiker het recht om een bankkoppeling aan te
maken in Visma.net AutoPay. Deze rol heeft lees- en schrijfrechten op de volgende
onderdelen:

● Bankkoppelingen
● Bedrijven
● Geheime sleutels
● Meldingen

AutoPay Approver
Met de AutoPay Approver rol kan een gebruiker betaalbatches goedkeuren en annuleren. De
AutoPay Approver heeft de volgende rechten:

● Goedkeuren: Lees- en schrijfrechten
● Overzicht/Betalingen: Lees- en schrijfrechten
● Bankkoppelingen: Alleen lezen
● Meldingen: Lees- en schrijfrechten

AutoPay Payroll Accountant
NVT voor Visma.net Financials.

AutoPay Payroll Approver
NVT voor Visma.net Financials.

AutoPay Uploader
De AutoPay Uploader rol is een een vereiste voor bedrijven die 2FA authenticatie gebruiken
bij het uploaden van betalingen in AutoPay. 2FA betekent dat de uploader de betalingen
moet ondertekenen met zijn of haar Visma ID. De AutoPay uploader rol heeft de volgende
rechten:

● Uploaden en ondertekenen van betalingen in AutoPay.

AutoReport
AutoReport User
De AutoReport User rol is de enige rol voor Autoreport en geeft de gebruiker rechten op de
instellingen en de rapporten.



Admin
Customer administrator
De rol Customer administrator kan worden toegewezen aan een klant van Visma. Een
gebruiker met de rol Klantenbeheerder heeft toegang tot Visma.net Admin en het tabblad
Instellingen. Daar is het volgende mogelijk:

● Bedrijven beheren en de Visma.net-diensten inschakelen die onder de licenties vallen
die bij Visma zijn aangeschaft.

● Gebruikers beheren en toegang geven tot de ingeschakelde Visma.net-diensten. Het
gebruikersbeheer kan met behulp van gebruikersgroepen worden vereenvoudigd.

● Integraties tussen on-premise beheren.

Om support medewerkers toegang te kunnen geven via het tabblad Support is minstens de
rol van Customer administrator vereist.

Primary contact
De rol Primary contact mag namens het bedrijf diensten aanschaffen en is gemachtigd om
de servicevoorwaarden van Visma.net te accepteren

Application administrator
Een gebruiker met de rol Application administrator heeft het recht om gebruikers en
gebruikersgroepen te beheren. Deze gebruiker heeft toegang tot het tabblad Instellingen.
Daar is het volgende mogelijk:

● Gebruikers aanmaken en beheren en deze toegang verlenen tot de verschillende
diensten van Visma.net.

● Gebruikersgroepen opzetten en beheren om gemakkelijker grote groepen gebruikers
te beheren. De beheerdersrollen voor gebruikers kunnen daar niet worden bijgewerkt.

● Bedrijven opzetten en beheren en de verschillende diensten van Visma.net activeren
die onder het Visma.net-abonnement vallen.

Business contact
De rol Business contact ontvangt berichten bij wijzigingen in de klant, zoals aanpassingen in
het abonnement. Daarnaast heeft deze persoon toegang tot gebruikers, gebruikersgroepen
en bedrijven. Ook kan deze Visma.net-diensten activeren die onder de desbetreffende
Visma.net-licentie vallen.


