
Hoofdgebruiker

Initiator Autorisator Initiator & Autorisator

Diverse rollen



Hoofdgebruiker

• Eindgebruikers aanmaken en beheren

• Rekeningen en restricties toewijzen aan de eindgebruikers 

• Functionaliteiten en limieten toekennen aan de eindgebruikers 

• Template transactiebestand uploaden instellen (eenmalig)

• Autorisatieschema's vaststellen

Geen rechten om transacties uit te voeren of te autoriseren 



Diverse rollen

Initiator
• Transacties initiëren

• Verwijderen, wijzigen en raadplegen van zijn aangemaakte transacties

• Transactie status raadplegen

Autorisator
• Transacties autoriseren

• Transactie status raadplegen

Combinatie: initiator en autorisator
• Initiëren en autoriseren



Aanmaken van de gebruikers

1. Gebruikersbeheer

2. Beheer rekeningen

3. Transactiebeheer

Om eindgebruikers aan te maken zijn de onderstaande functionaliteiten van belang: 



Gebruikersbeheer

1. Ga naar Mijn gegevens en 

instellingen. 

2. Selecteer Gebruikersbeheer 

3. Kies +Nieuwe gebruiker



Gebruikersbeheer

1. Voer een gebruikersnaam in voor de eindgebruiker. 

Na de eerste inlog, worden zij verplicht het te wijzigen. 

2. Voer het I-Signer serienummer in zonder koppeltekens.

3. Voer het e-mail adres in van de persoon naar wie u  het 

wachtwoord wenst op te sturen en alerts wenst te

ontvangen. 

4. Voornaam van de eindgebruiker

5. Achternaam van de eindgebruiker

6. Vink deze aan indien de eindgebruiker een initiator’s 

rol heeft

7. Vink deze aan indien de eindgebruiker een

autorisator’s rol heeft. 

8. Indien de eindgebruiker de rechten heeft om te

initiëren en autoriseren, vink 6 + 7 aan. 

9. Klik op nieuwe gebruiker aanmaken. 



Gebruikersbeheer

1. Bij het aanvinken van gebruiker

kan nieuwe transacties

autoriseren, moeten er

daglimieten worden toegekend aan

de autorisator.

2. Voer de gewenste daglimiet in of 

vink de box aan om de maximum 

bank limiet toe te kennen. 

3. Klik op nieuwe gebruiker

aanmaken. 

Daglimieten toekennen



Beheer rekeningen

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en 

selecteer Beheer rekeningen 

2. Selecteer de gebruiker die u reeds heeft

aangemaakt. 

3. Vink de rekeningen aan die zichtbaar mogen zijn

voor de eindgebruiker.

4. Restricties toekennen per rekening: 

• Geen restricties: de gebruiker mag inkijken en 

initiëren

• Alleen tonen: de gebruiker kan alleen inkijken

in de bij en afschrijvingen en saldo. 

• Alleen transacties: de gebruiker mag alleen

transacties initiëren



Transactiebeheer

1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en selecteer 

Transactie Beheer. 

2. Selecteer de gebruiker die u reeds heeft aangemaakt.

3. Transactietype: vink deze aan om alle rechten toe te

kennen aan de eindgebruiker. Indien u specifieke

rechten wilt toekennen, kunt u de gewenste

transactietypes aanvinken. 

4. Autorisatielimieten toekennen: voer per 

tranasactietype een limiet in. 

5. Autorisatielimieten toekennen: door te klikken op het 

pijltje, kent u de maximum bank limiet toe aan de 

autorisator voor alle transacties.


