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Introductie
In dit document wordt de toepassing Vergeten Wachtwoord in Fronter besproken.
Fronter wordt continu verder ontwikkeld en verbeterd. Het is daardoor mogelijk dat er
verschillen bestaan tussen de handleiding en de applicatie. Deze handleiding is
geschreven voor Fronter versie Y10.
We hopen dat deze handleiding u goed op weg helpt.
Lillehammer, juni 2010
Steinar Hov/Kari Olstad

Voorwoord
Verschillende Fronter installaties gebruiken verschillende manieren om de
wachtwoorden van gebruikers te beheren. Sommigen beheren deze handmatig,
terwijl anderen deze data importeren uit een administratief systeem. In dat tweede
geval kunnen verschillende services verantwoordelijk zijn voor het updaten en
synchroniseren van wachtwoorden.
Fronter biedt een service aan welke tijdelijke wachtwoorden toekent.



Wanneer het wachtwoord in Fronter wordt beheerd, wordt de gebruiker
gevraagd het wachtwoord te veranderen na het inloggen.
Wanneer de wachtwoorden worden beheerd door een LDAP, worden de
bestaande wachtwoorden niet aangepast, maar kunnen de gebruikers wel
inloggen in Fronter om belangrijke taken uit te voeren. De uiteindelijke
oplossing voor hen is echter het contact opnemen met degene die
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verantwoordelijk is voor de LDAP wachtwoorden. Echter kunnen deze
gebruikers, zoals hierboven staat, Fronter wel in, onafhankelijk van hoe de
setup voor het normale wachtwoord is.

Rol: Beheerder
Fronter Support moet deze functie voor u aanzetten. Een globale instelling wordt
geactiveerd zodat de functie toegankelijk wordt in de installatie. Onder Toepassingen
in het Beheer zal de optie Vergeten wachtwoord beschikbaar zijn. Zoals je kan zien is
dit een instelling die op een lager niveau kan worden ingesteld, zodat elke school,
locatie of richting zelf kan bepalen of ze deze functie willen gebruiken:

We gebruiken deze optie om het tijdelijke wachtwoord in te stellen:
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Zoals je kan zien kan je hier aangeven hoe je wilt dat het tijdelijke wachtwoord wordt
verzonden:
Wanneer de SMS berichtenservice wordt gebruikt, moet dit door een beheerder
worden ingesteld. De algemene details hierover staan in een ander document.
In de normale SMS berichten setup moet er een link worden gelegd tussen de
groepen die het wachtwoord mogen ontvangen via een tekstbericht en het SMS
account dat moet worden gebruikt (dit is een betaalde service).

In dit voorbeeld hebben we de node 06 Geïmporteerde groepen geselecteerd. Dit
betekent dat alle gebruikers op lagere niveaus het wachtwoord via deze methode
kunnen ontvangen. Hier wordt de keuze gemaakt voor het SMS account, hier
Vergeten wachtwoord SMS. Het hokje is ook aangevinkt zodat de link tussen het
account en het versturen van een tijdelijk wachtwoord is gemaakt.
Elke keer dat een gebruiker op deze manier toegang tot Fronter krijgt, wordt het log
aangevuld met daarin de tijd, gebruikersnaam en telefoonnummer waar het
wachtwoord naar toe is gestuurd.
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De kopjes kunnen de logs sorteren waardoor we snel kunnen zien of er gebruikers
zijn die hier (te) regelmatig gebruik van maken.

Rol: Student/docent
Wanneer de setup klaar is, zal de individuele gebruiker de functionaliteit als volgt
zien:
Een link verschijnt in het inlogscherm:

Je moet je gebruikersnaam invullen en vervolgens kiezen of je het wachtwoord via
SMS of e-mail wilt ontvangen (afhankelijk van de instellingen – zie boven). Je kan
ook terugkeren naar het gewone inlogscherm (wanneer je het wachtwoord weer
weet). Wanneer beide verzendmogelijkheden zijn aangevinkt zie dat er als volgt uit:
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Wanneer het wachtwoord niet door een LDAP wordt beheerd, zal het Wijzig
wachtwoord scherm worden getoond nadat er met het tijdelijke wachtwoord is
ingelogd.
Wanneer de service ergens in de installatie is geactiveerd, zullen alle gebruikers de
optie Wachtwoord vergeten? Op het inlogscherm zien, maar zal deze alleen werken
voor hen die horen bij de organisatie eenheid (school) waarvoor de service is
geactiveerd. Het is belangrijk om te weten dat deze service niet werkt voor de
Hoofdbeheerder.

TIP:
Wanneer een Fronter inlogscherm aan de website van de school is toegevoegd kan
er naar het bericht Wachtwoord vergeten? worden gelinkt via
https://fronter.com/xxxx/forgotten_password/ waar xxxx staat voor de installatie.
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