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Rollen 
TeamDesk is een multi-user database. Dat wil zeggen dat meerdere mensen 
tegelijkertijd de database kunnen gebruiken. Maar in de regel zal het wel zo zijn dat 
je niet alle informatie met iedereen wilt delen. En je wilt al helemaal niet dat iedereen 
alle informatie kan wijzigen of verwijderen. Daarom wordt in Teamdesk aan elke 
gebruiker een rol toegewezen. De rol bepaalt wat de betreffende gebruiker kan zien, 
wijzigen en/of verwijderen.  

Wanneer u uw database deelt, moet u aan elke gebruiker een rol toewijzen. Met 
TeamDesk kun je een onbeperkt aantal gebruikersrollen creëren en voor elke rol 
verschillende toegangsrechten specificeren. 

Een nieuwe database die helemaal opnieuw is opgebouwd, heeft slechts één 
gebruikersrol: de Standaardrol. Je kunt bestaande rollen bewerken of nieuwe maken 
en deze rollen toewijzen aan gebruikers die je toegang wilt geven tot jouw database. 

Om te kunnen controleren wat iemand in een bepaalde rol wel en niet ziet, c.q. kan 
doen kun je als beheerder - in de gebruikersmodus - tijdelijk een andere rol 
aannemen. Klik op jouw profielnaam in de rechterbovenhoek, selecteer de optie 
Change Role en kies de rol die je nodig hebt. 

 
We gaan eerst een aantal rollen toevoegen aan onze database…. 

Om te kunnen zien welke rollen er zijn klik je op Setup in de rechterbovenhoek van 
het venster. Selecteer vervolgens het tabblad Database en klik op Define and 
Manage Roles. Het systeem geeft dan een lijst weer met reeds bestaande 
gebruikersrollen: 
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Heb je je database nooit eerder met andere gebruikers gedeeld, dan ben jij uiteraard 
de enige User en jouw rol heet nog Default Role. Het eerste wat we nu gaan doen is 
de Default Role omdopen naar “Beheerder”, want in deze rol kan een gebruiker echt 
alles. Klik op Edit, dan verschijnt dit invulformulier:  

 
Verander achter Name “Default Role” in “Beheerder”.  
Bij Notes kun je bijvoorbeeld aangeven welke eisen je stelt aan iemand die de rol 
Beheerder gaat krijgen. Iets als “Beheerders hebben volledige toegang tot alle 
gegevens in deze database. Het spreekt vanzelf dat een beheerder daar integer mee 
omgaat.”  

Laat in dit geval Acess for New Tables op “Full Access” staan. Je wilt jezelf immers 
niet buitensluiten . 
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Een nieuwe rol toevoegen 

Stel, dat je de database wilt gaan delen met de secretaris en de (2) trainers van 
Onze Helden. De secretaris moet de lijst met leden kunnen onderhouden. Dat wil 
zeggen dat hij of zij nieuwe leden opvoert en de NAW-gegevens van leden moet 
kunnen wijzigen. De trainers moeten de teams kunnen samenstellen. Zij moeten dus 
o.a. een lid aan een (ander) team kunnen toewijzen.  

Klik op New om een nieuwe rol toe te voegen: 

 

Het is belangrijk dat je nu kies voor “No Access” voor nieuwe tabellen. Druk op SAVE 
om de nieuwe rol op te slaan. Voeg ook de rol Trainer toe:

 

We hebben nu drie rollen: Beheerder, Secretaris en Trainer:

 
Merk op dat aan de rollen Trainer en Secretaris nog geen gebruikers hangen en als 
dat wel het geval zou zijn, dat die nog helemaal niets kunnen, omdat we de rechten 
van deze rollen nog niet hebben ingesteld. Dat gaan we nu eerst doen: 
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Autorisatie op TABEL niveau 

Als je op de naam van een rol klikt, wordt een dit formulier weergegeven: 

 

In de sectie Table Access zie welke tabellen toegankelijk zijn voor de betreffende 
rol. Druk op EDIT achter Lid en geef de secretaris toegang tot die tabel door bij Allow 
View None te wijzigen in All Records. Omdat Allow Modify standaard op “Alle 
viewable records” staat, kan de secretaris nu ook de gegevens van alle leden 
aanpassen. “Allow Add” staat standaard op “Yes”, dus ook dat is meteen geregeld. 
En ook het verwijderen van Leden door de secretaris is nu mogelijk omdat ook die 
instelling standaard op “All viewable records” staat. 

Omdat er in een record van een lid ook informatie over team en club is opgenomen 
moet de secretaris ook die kunnen zien. Maar de secretaris mag die in deze tabellen 
geen records toevoegen, wijzigen en/of verwijderen. 
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De rechten van de secretaris komen er dan zo uit te zien:

 
 

Eenzelfde exercitie voeren we uit voor de Rol Trainer. De Trainer mag OOK 
gegevens van Leden aanpassen, maar geen nieuwe leden toevoegen of leden 
verwijderen. En de Trainer mag ook Club en Teamgegevens inzien. Bij de teams 
mag de Trainer zelfs nieuwe records toevoegen, records wijzigen en/of verwijderen. 
Voor Club informatie geldt dat dan weer niet. 

Dat leidt dan tot dit resultaat:

 

Autorisatie op VELD niveau 

Overigens kan de Trainer nu ook andere gegevens van een lid veranderen, dan het 
team waar het lid bij is ingedeeld. En de secretaris kon ook het Team bij een lid 
aanpassen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Daar is die knop Details voor bedoeld: 

In de sectie Column Access kun je tot op VELD niveau bepalen wat iemand in een 
bepaalde rol wel/niet kan zien/doen. Zet bij de secretaris het veld Team ID op VIEW. 
Dan kan de secretaris dit veld niet meer wijzigen.  

Zet bij de Trainer alle velden behalve Team ID op VIEW. Nu kan de trainer alleen 
nog het Team aanpassen.  
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Aanpassen van de Userinterface 

Hier regel je het uiterlijk van de gebruikersinterface. Als een tabel verborgen moet 
zijn voor gebruikers met een bepaalde rol, gebruik dan het selectievakje Tab 
verbergen. Als gevolg hiervan wordt een tabblad niet weergegeven in de lijst 
bovenaan de pagina. Bovendien wordt de zichtbaarheid van de knoppen Nieuw, 
Bewerken en Soortgelijke toevoegen daar gecontroleerd. 

 
Omdat de secretaris alleen informatie van Leden hoeft te bewerken zetten we bijna 
alles uit, behalve de tab LID: 

 
Bij de Rol Trainer ligt het weer iets anders. Die moet ook bij informatie van de Teams 
kunnen en leden moeten kunnen worden toegewezen aan een (ander) team.  
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Gebruikers 
Je betaalt Teamdesk per gebruiker. Er bestaan interne en externe gebruikers. Reken 
op ongeveer 9 dollar per interne gebruiker per maand. Dit is de constructie die in een 
bedrijf moet worden gehanteerd voor alle medewerkers met toegang tot het systeem. 

In een non profit organisatie zijn naast betaalde medewerkers meestal ook 
vrijwilligers actief. Die mogen we aanmerken als external users. Daarvoor bestaat het 
External Userpack. Voor 99 dollar per maand heb je dan een onbeperkt aantal 
externe gebruikers.  

De clou is wel, dat in de prijstabellen van Teamdesk zelf zo’n external userpack pas 
kan worden aangeschaft vanaf een zogenaamde Team Edition (10 users). Voor 
Dbflex geldt deze beperking niet. Wat ik dus doe is de leden van het bestuur en de 
beheerder aanmerken als ‘normale’ users. De rest zijn dan allemaal external users. 

Een of meer gebruikers toevoegen 

Klik op de Setup-link in de rechterbovenhoek van het venster. Selecteer het tabblad 
Database. Klik op Share with additional users. Het systeem opent het volgende 
formulier: 

 

Je kunt in dit scherm één of meer gebruikers toevoegen, mits ze dezelfde rol hebben 
en allemaal OF intern OF extern zijn. 
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Een gebruiker wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn of haar emailadres. Vul dus 
voor elke gebruiker die je wilt toevoegen het emailadres op een aparte regel in. 
Vul de rol in voor alle op te voeren gebruikers en kenmerk ze als in- of extern: 

 

En 

 

Druk op SAVE als je de nieuwe gebruikers wilt opslaan of of SAVE & INVITE als je 
ze ook een uitnodiging wilt sturen.  
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Administratieve rechten 

Aanvankelijk heeft alleen de eigenaar van de database toegang tot alle objecten in 
het systeem kan die aanpassen in de Setup-modus. Maar het zou kunnen dat je 
bepaalde personen (!) ook toegang tot SETUP zou willen geven, bijvoorbeeld om 
gebruikers toe te voegen en uit te nodigen of ze te laten helpen met het maken van 
VIEWS. 

Deze gebruikers hebben we nu opgevoerd: 

 
 

Als je later de instellingen van een user wilt wijzigen, klik je op EDIT bij de 
betreffende gebruiker. Je ziet dan dat je opeens een paar extra kenmerken hebt:  
Setup Persmission en Default set. 
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Bij Setup permission kun je de volgende zaken instellen: 

Level of access Omschrijving 
No Access Deze optie voorkomt dat gebruikers toegang hebben tot de Setup modus 

van uw database. 
Manage Users Gebruikers met dit niveau kunnen andere gebruikers toevoegen, uitnodigen 

en verwijderen. 
Manage Data Deze optie verleent machtigingen voor het importeren en exporteren van 

gegevens. 
Manage Users and 
Data 

Dit niveau verleent machtigingen voor het importeren en exporteren van 
gegevens en machtigingen voor gebruikersbeheer (toevoegen, uitnodigen en 
verwijderen van andere gebruikers) 

Full Access Kies dit niveau om alle beheerdersrechten voor jouw database te geven. De 
gebruiker met deze optie kan de databasestructuur aanpassen en heeft 
volledige toegangsrechten, dus meestal wordt de optie Volledige toegang 
verleend aan een manager of een persoon die verantwoordelijk is voor 
administratieve taken. 

Schakel het selectievakje Default set in om de gebruiker toe te voegen aan de 
standaard gebruikersset. Die set wordt gebruikt als keuzelijst voor de kolommen van 
het type User.  

Publieke toegang 

In het geval dat deze TeamDesk-database jouw assortiment zou omvatten, dan is het 
delen van deze informatie met TeamDesk-gebruikers of bestaande klanten geen 
probleem, omdat je hun e-mailadres kent. Maar hoe kun je een database delen met 
potentiële klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn in jouw producten? In dit geval 
kan de functie Public Users nuttig zijn. Het biedt databasetoegang aan alle 
bezoekers van jouw website. Ze hoeven niet eens in te loggen bij TeamDesk om 
jouw gegevens te zien. 

Uiteraard zijn de acties die anonieme websitebezoekers mogen uitvoeren, sterk 
ingeperkt door de op rollen gebaseerde beveiliging van TeamDesk. Ze kunnen 
bijvoorbeeld alleen records bekijken, niet wijzigen of aanmaken en ze kunnen alleen 
de tabel met producten bekijken, niet die met jouw leveranciers of klanten. 

Anonieme gebruikers toelaten 

Je moet eerst een rol maken en de juiste toegangsrechten en acties instellen. Nadat 
je de rol hebt aangemaakt, moet je het account public@foresoft.net uitnodigen voor 
jouw database. De naam die aan dit account is gekoppeld, is Public User. Wijs daar 
een rol aan toe die speciaal voor de anonieme bezoeker had gemaakt. 
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Ga nu verder met het integratiegedeelte. Selecteer in de database de pagina die je 
wilt weergeven, kopieer de URL op de adresbalk van de browser en voeg (afhankelijk 
van jouw wensen de map /public of /embedded toe na /secure. De map /public zal 
een verkleinde TeamDesk-interface weergeven (geen kop- en voettekst) en nog 
steeds toegang bieden tot tabbladen en views. De map /embedded geeft alleen de 
gegevens weer (dashboard, formulier of weergave). 

Een korte uitleg: De oorspronkelijke database-URL wordt weergegeven op de 
schermafbeelding:

 

Als je /embedded toevoegt achter /secure….

 

Dan zal jouw website alleen het groene deel van het scherm tonen. 
En als je /public toevoegt achter /secure….

 

Dan zie je op de website alles wat rood gearceerd is, inclusief het groene deel.
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Toegang tot Teamdesk objecten 

In TeamDesk maken we onderscheid tussen toegangsrechten tot verschillende 
objecten in het systeem, zoals tabellen, views, formulieren, dashboards, kolommen, 
enz. 

Je kunt een reeks acties definiëren die elke gebruikersgroep (mensen in een 
bepaalde Rol) met een object mag uitvoeren. Zo kun je bijvoorbeeld toestaan dat een 
gebruikersgroep objecten toevoegt, bewerkt en verwijdert, terwijl een andere 
gebruikersgroep alleen objecten kan zien.  

Sommige objecten (bijvoorbeeld formulieren en dashboards) kunnen verschillende 
typen hebben, en je kunt elk objecttype aan een bepaalde gebruikersgroep koppelen. 
Voor Formulieren kan de ene gebruikersgroep bijvoorbeeld een set velden hebben, 
terwijl een andere groep een andere set velden heeft, eventueel deels overlappend.  

Je kunt de toegang tot sommige objecten (zoals Views, dashboards en kolommen) 
verlenen of beperken op basis van de rol van de gebruiker. Daardoor zijn deze 
objecten alleen of juist niet beschikbaar voor bepaalde groepen gebruikers. 

 

 

User Property tabel 

De USER tabel is een systeemtabel. Daar kun je niks aan toevoegen of afhalen.  
Teamdesk toont alleen de gebruikersnaam en schermt het emailadres van elke 
gebruiker af. Ook voor de beheerder. Dat is niet erg handig als je allemaal tot 
dezelfde organisatie behoort. Dus als je erg veel gebruikers hebt, dan weet je als 
beheerder echt niet meer wie wie is…. 

Daar hebben ze de User Property tabel voor uitgevonden. Daarin kun je ook 
informatie toevoegen, zoals salaris, functie of afdeling.  
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De User Property tabel is een tabel die is gekoppeld aan de formele USER tabel. De 
sleutel van de User Property tabel MOET een Usernaam zijn. Je zou dus in het geval 
van Onze Helden alle leden USER kunnen maken (eventueel helemaal zonder 
toegang tot de database). Dar moet je dan een paar dingen voor doen: 

1. Verander het type van de kolom Email van Emailadres naar User 
2. Verander de sleutel van de tabel (nu ID) in Emailadres.  
3. Maak een rol LID en beperk de rechten (het is prima als ze in eerste instantie 

helemaal NIKS in de database kunnen). 
4. Importeer de emailadressen van alle leden in de usertabel en geef ze de rol 

LID. 

Nu kun je de Leden tabel promoveren tot User Property Tabel. Selecteer in het 
setup-menu Sharing/Roles de optie Set User Property Table 
 

 

Je kunt er nu voor kiezen om een nieuwe User Property tabel te maken of de tabel 
LEDEN te gebruiken. Als je dat laatste doet, heb je ineens veel meer informatie over 
jouw gebruikers, zoals emailadres, telefoonnummer, team, etc.  

Nadeel is wel dat je ook users zou kunnen hebben die geen lid zijn…. Dan is deze 
optie uiteraard geen goede keuze. Maar misschien kun je dan een andere tabel 
maken met leden en andere gebruikers….. 

In de RBS systemen van Gilde en UVV gebruik ik een tabel Relaties. Die omvat alle 
(natuurlijke en rechts-)personen die de organisatie om één of andere reden wil 
kennen. Niet dat die tabel erg geschikt zou zijn als User Property tabel, juist omdat er 
ook rechtspersonen in voorkomen. Maar je kunt altijd een andere tabel als User 
Propertytabel aanwijzen (of er een maken) die je dan koppelt aan de Leden of (in 
mijn geval) de tabel Relaties.  
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Wanneer een User Property tabel is gemaakt, heb je een aantal extra opties: 

Voor elke kolom van het type USER kunt je rechtstreeks vanuit het kolomformulier 
lookups maken naar de informatie die is opgeslagen in de User Property tabel.  

Stel, Je wilt de rol van een user zichtbaar maken bij de Record Owner van een 
Team. Voer de volgende stappen uit om een zoekopdracht toe te voegen aan de 
User Property tabel: 

• Klik op de Setup-link in de rechterbovenhoek van het venster. 
• Kies de tabel Teams 
• Selecteer Columns => Customize Existing Columns. Het systeem geeft nu het 

formulier Kolommen weer. 
• Klik in het Kolommenformulier op de kolomnaam Record Owner en het 

formulier met de kolomeigenschappen wordt weergegeven. 
• Om een zoekopdracht toe te voegen, klik je op de knop Nieuw naast het 

gedeelte Userproperties dat wordt weergegeven onder het formulier 
Kolomeigenschappen: 

 

Kies nu de ROLE en druk op Save. Goochel wat met de Form lay-out en je ziet: 
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Gebruik User Properties om informatie te filteren 

Je kunt informatie in een tabel, view of dashboard toegankelijk maken voor een 
bepaalde groep gebruikers op basis van informatie in de User Property tabel. Je wilt 
bijvoorbeeld dat leden alleen gegevens over andere leden kunnen zien (niet wijzigen 
of verwijderen) als ze in hetzelfde team zitten. Ze kunnen ook geen nieuwe leden 
toevoegen. 

De autorisatie voor de rol ziet er dan zo uit: 

 

Dit is dan autorisatie op tabel niveau. Alle views, forms en dashboard houden zich 
aan deze regel. 

Maar je kunt het ook op view niveau regelen. Bijvoorbeeld als leden de gegevens 
over alle andere leden wel mogen in zien, maar je wilt ook een view maken met  
“Ons team”, waarin alleen de eigen teamleden worden gepresenteerd. De truc is 
precies hetzelfde, maar nu niet in de autorisatie van de tabel, maar als filter bij de 
betreffende view: 
 

[Team] = User[Team]  
Je maakt de view alleen toegankelijk voor mensen in de rol LID die aan een team zijn 
toegewezen. 
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Dashboards 
Het dashboard is de eerste pagina die gebruikers zien wanneer ze op een tabel 
(tabblad) klikken. Deze pagina is bedoeld om een kort overzicht te geven van de 
gegevens die zijn opgeslagen in de bijbehorende tabel. Dergelijke pagina's bevatten 
meestal een bepaalde tabelweergave (of meerdere weergaven), een kop en een 
korte beschrijving. 

In TeamDesk kun je met meerdere dashboards werken en deze aanpassen aan jouw 
behoeften. Je kunt bijvoorbeeld elke Rol één of meerdere eigen dashboards geven. 
Het eerste toegankelijke dashboard wordt weergegeven wanneer een gebruiker op 
een tabblad klikt. 

Een doorsnee dashboard bestaat uit één of meer views. Dat kun je dan nog 
opleuken met een tekst, die je ook in HTML kunt opmaken en dus voorzien van één 
of meer plaatjes, vetgedrukte koppen, etc. Een simpel voorbeeld uit het RBS van 
UVV Zoetermeer: 

 

Dit dashboard laat in één oogopslag zien hoeveel ritten er per maand zijn/worden 
verreden via de dienst Begeleid Vervoer. Klik op een kolom en je ziet precies welke 
ritten dit zijn.  
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Opbouw 

De opbouw van een dashboard is simpel:  

 

In de sectie General geef je een Naam op voor het betreffende dashboard. Je kunt 
ook Aantekeningen (Notes) toevoegene en een Icon. Verder kun je bepalen welke 
Rol of Rollen toegang hebben tot dit dashboard, bijvoorbeeld: 
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In de sectie Matching kun je een filter plaatsen. Bijvoorbeeld alleen de ritten in 2020: 

 

Door een vinkje te plaatsen bij Enable Enbedding krijg je een stukje (HTML)code, 
dat je in een willekeurige webpagina kunt plaatsen om het dashboard daar te 
presenteren. 

Geavanceerde dashboards 

Je kunt ook views uit andere tabellen in één dashboard tonen. Bijvoorbeeld Leden, 
Teams en Uitslagen allemaal op één dashboard. Maar dat kan wel raar overkomen. 
Als de gebruiker op Leden klikt, dan verwacht hij leden en geen teams of uitslagen. 
Daarom kun je dan beter een dummy tabel (die je verder niet gebruikt) maken. Ik 
gebruik bijvoorbeeld veelal een dummytabel met de naam “Hoofdmenu”. Daar zet ik 
helemaal geen views in, maar alleen een (in HTML opgemaakte tekst met plaatjes en 
links naar bestaande views of formulieren: 
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Onder de motorkap ziet dat er dan zo uit: 

 
Ingewikkeld? Als we deze codebrij ontleden, dan zie je dat het erg meevalt. 
Je ziet: 

• een tabel (alles tussen de tags <table> en </table>) met 
• twee rijen (alles tussen <tr> en </tr>. De eerste rij bevat de titel van het 

Dashboard, op de tweede rij staan 5 plaatjes. De derde rij (ook 5 plaatjes) heb 
ik in dit voorbeeld even weggelaten) en 

• vijf kolommen (alles tussen <td> en </td>. Elk plaatje staat dus in een eigen 
kolom. 

 
In elke kolom staat  

• (het adres van) een plaatje (achter <img src>) met daar overheen  
• een link naar (het adres van) een Teamdesk view (alles tussen <a href> en 

</a>).  
  

<table padding='2px' width=50%><tr><td colspan='5' Align="center"> 
<h1>Dashboard Bestuur Gilde Zoetermeer</h1></td></tr> 
<tr><td WIDTH="25"><a 
href='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/overview.aspx?t=603909'> 
<img src='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/res.aspx/Relatiebeheer.png'> 
</a></td><td WIDTH="25"><a 
href='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/overview.aspx?t=603923'> 
    <img 
src='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/res.aspx/Agendabeheer.png'></a></td>  
      <td width="25"><a 
href='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/overview.aspx?t=603904'> 
 <img 
src='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/res.aspx/Documentbeheer.png'></a></td>   
     <td width="25"><a 
href='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/overview.aspx?t=699668'> 
        <img 
src='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/res.aspx/Actiepunten.png'></a></td>   
  <td width="25"><a 
href='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/overview.aspx?t=701777'> 
        <img 
src='https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/res.aspx/Besluitenlijst.png'></a></td>   
   </tr></table> 
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Resources 

De plaatjes in het geavanceerde menu vind je terug in de Resources onder het tabje 
Database in de Setup mode. Resources moet je zelf uploaden. Ze zijn er niet van 
huis uit… Ook dit is simpel. Je maakt (of leent) een passend plaatje, druk op New om 
dit in Teamdesk op te slaan: 

  

Notes  Alles wat je nodig vindt om het juiste plaatje terug te kunnen vinden 

File  Zoek het plaatje op en koppel het aan deze Resource 

Allow…. Als je wilt dat het plaatje ook zonder autorisatie gezien mag worden, 
dan zet je hier een vinkje. 
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