Rechten in Atlantis BG
Ik probeer hieronder weer te geven, hoe ik denk dat het rechten systeem werkt. Daar dit nooit
goed op papier is komen te staan, blijven daar onduidelijkheden in zitten. Indien hier zaken
niet in kloppen, dan dit s.v.p. aan mij doorgeven, zodat ik dit kan wijzigen in het document.
Belangrijk is dat als er schrijf- rechten zijn op een object (Accession, Taxon etc.), dat dan ook
alle velden kunnen worden ingevuld, inclusief de selectie velden.
Instelbaar zijn de rechten voor het bekijken (toegevoegd object zonder vinkjes), toevoegen
(+), verwijderen (-), wijzigen (/), zie figuur hieronder.

Functions allowed:
• Authorization – instellen van de rechten
• Print labels – de mogelijkheid om van uit het “Record” menu labels te printen
• Print reproductions – onduidelijk waar deze functie voor dient
• Reportmodule – de mogelijkheid om van uit het “Record” menu reports te maken
• Seed list – de mogelijkheid om van uit het “Botanic Garden” menu de Seed List
functies te activeren
• System maintenance – onduidelijk waar deze functie voor dient
Rechten op objecten:
• Accession – Accession record (incl. Verification & Derived material) en bijbehorende
records als: Subcollection, Collectors, Seed List en WGS
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Accession location – Accession record en bijbehorende records als Event, Garden
location
General data – alle stam-bestanden? onduidelijk wat hieronder valt
Indexed documents – onduidelijk wat hieronder valt, is deze nodig, lijkt bij testen
nergens rechten op te geven?
Literature (inclusief Publications) - volgens mij valt deze als enige onder “General
data” hetgeen niet echt helder is (toevoegen als apart object? Of voorgaande wijzigen
in deze omschrijving?)
Multimedia objects – onduidelijk wat hieronder valt
Relation – Relation en Person records
System settings
Taxonomy – Taxon record en bijbehorende records als Rank, Taxon Author &
Combination

Onduidelijk is waar de rechten voor het wijzigen van stambestanden onder vallen, het lijkt me
dat dit apart in te stellen moet zijn. “Accession” Status is er daar een van. General data lijkt
me hier een goede omschijving voor, echter dan mag daar niet ook Literature onder vallen.
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