Rollen aanmaken binnen Magento
Er kunnen binnen Magento nieuwe rollen aangemaakt worden, zodat bepaalde gebruikers minder (of meer)
rechten hebben dan de bestaande rollen.?
Dit kan gedaan worden volgens het volgende stappenplan:?
- Navigeer naar Systeem->Toestemmingen->Rollen
- Selecteer rechtsboven 'Nieuwe Rol Toevoegen'
- Vul de Rolnaam in en selecteer vervolgens Rol Bronnen
- Ken de gewenste rechten toe aan de gebruiker en sla deze instellingen op
Gebruikers hebben voor de PostNL extensie een aantal permissies nodig om gebruik te maken van de volledige
extensie. Deze zijn op te delen in twee delen:?
Het kopje PostNL: hierin worden de rechten toegekend voor de functionaliteit van de PostNL extensie
Het kopje configuratie: hierin staat een tweetal PostNL permissies voor Systeem->Configuratie
Hieronder staan deze permissies verder uitgelegd:
Onder het kopje PostNL:

PostNL: Basis permissie, wanneer deze niet is aangevinkt kan de rol geen gebruik maken van de PostNL
extensie in de backend.?
Verzending: Nodig om van de order een PostNL zending te maken
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Volledige statusgeschiedenis: Nodig om de geschiedenis te zien van de verschillende statusupdates van
de order
Acties: Nodig om de verschillende acties uit te voeren in het verzendingenoverzicht
Voormelden: Nodig om een PostNL verzending te kunnen voormelden
Verzendingslabel Printen: Nodig om een PostNL verzendlabel te printen voor een PostNL zending
Print Pakbonnen: Nodig om een PostNL pakbon te printen met verzendlabel, voor een PostNL zending
Parcelware Export Aanmaken: Nodig om een export te maken naar Parcelware, wanneer hiervan gebruik
gemaakt wordt
Send Track & Trace E-mail: Nodig om handmatig een Track&Trace e-mail te versturen naar de ontvanger
van een PostNL zending
Voormeldig Wijzigen: Nodig om, na het voormelden van een zending, de voormeldstatus te wijzigen
Verwijder Verzendlabels: Nodig om de verzendlabels te verwijderen, zodat nieuwe verzendlabels
aangemaakt kunnen worden
Omzetten: Nodig om de eigenschappen van de PostNL zendingen aan te passen, na het aanmaken van
de PostNL zending
Naar Pakket: Nodig om een Brievenbuspakje om te zetten naar een Pakket
Naar Brievenbuspakje: Nodig om een Pakket om te zetten naar een Brievenbuspakje
Wijzig Productopties: Nodig om de verschillende productopties van een PostNL zending te wijzigen, na
het aanmaken van de PostNL zending.
Onder Configuratie:

PostNL: Nodig om de configuratiepagina van de PostNL extensie te zien en aan te passen.
Download PostNL log bestanden: Nodig om via de configuratiepagina van de PostNL extensie de PostNL
logbestanden te downloaden, zonder dat hiervoor SFTP toegang nodig is
voor verdere instructies hoe een gebruiker toegevoegd kan worden aan een rol, volg deze link:
Gebruiker aanmaken binnen Magento

Installatiehulp nodig bij de PostNL extensie? Stuur dan eerst een e-mail naar digitaleklantsupport@postnl.nl of
bel met PostNL op telefoonnummer 088-2255651. TIG kan u helpen zodra wij uw casenummer hebben van
PostNL.
Heeft u feedback? Wij horen het graag op 020-2181001 of per e-mail op support@tig.nl.
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