Financiën
NH BBC Module Toegangsbeveiliging
Met de toepassing Beleids- en Beheercyclus van Cevi/Logins verzorgt u de boekhouding
van uw OCMW of gemeente volgens de meest recente wettelijke richtlijnen. Naast deze
toepassing ontwikkelden we een hele suite van toepassingen die onderling koppelbaar zijn:
Beheer Sociale Dienst, Facturering, Poetsdienst, Gezinshulp, Maaltijden, Onthaalgezinnen,
kassa …
De module Toegangsbeveiliging biedt u de mogelijkheid om in deze suite van toepas
singen diverse soorten gebruikers op een beveiligde manier toegang tot de data te geven.

Kenmerken
a U krijgt een overzichtsmenu voor alle modules (Boekhouding, Extramurale diensten,
Sociale dienst, Diverse facturering, Onthaalgezinnen, Maaltijden, Poetshulp, Gezins
hulp, kassa ...).
a De toegang voor elke menulijn wordt beveiligd volgens gebruikersprofiel.
a U kunt meerdere gebruikersprofielen opmaken, bijvoorbeeld per gebruiker of per
gebruikersgroep.
a U kunt eenvoudig rechten aan modules, menugroepen en menulijnen toekennen.
a Het centraal beheer is in handen van de systeembeheerder die met zijn login de rech
ten en het menu van de verschillende gebruikers kan oproepen en bijsturen indien
mogelijk.
a U kunt favorieten aanmaken waardoor u snel uw meest gebruikte menulijnen terug
vindt.
a Volledige integratie is mogelijk met alle modules van de NH-suite van Cevi/Logins.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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