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Handleiding Externe gebruikers SFISS 
Hoe word ik een gebruiker? 

U komt zich hiervoor registreren bij de afdeling Customer Relations bij de SBB. Uw 

gebruikersnaam is uw ID- nummer. U wachtwoord moet bestaan uit minimaal 10 tekens, 

waarvan minimaal 1 cijfer en 1 teken (!&@!%). Bijvoorbeeld Suriname1! 

 Kan ik werken als ik geregistreerd ben als gebruiker? 

Nee, u moet eerst gekoppeld worden aan 1 of meerdere entiteiten (bedrijf/ natuurlijk persoon/ 

gemeenschap) om te kunnen werken. 

  Dit kan als een primaire gebruiker- deze wordt aangegeven door de Directeur (bij 

bedrijven), Natuurlijke Persoon (bij natuurlijke person) of Beheerder (bij gemeenschapsbos) 

bij de registratie van de entiteit.  

 De primaire gebruiker kan ook andere gebruikers toevoegen aan de entiteit.  

 Er is voor uw bedrijf/ gemeenschap/ natuurlijk persoon, altijd maar 1 primaire gebruiker die 

andere toegang kan geven tot uw gegevens in het systeem 

 De primaire gebruiker zal ook aangeven in SFISS welke rechten andere personen zullen krijgen 

die hij toevoegt. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden dat iemand alleen inzage krijgt in het 

systeem maar niets gaat kunnen indienen of wijzigen. 

Hoe kan een primaire gebruiker gebruikers toevoegen/verwijderen? 

Ga naar Vergunningsbeheer/Verantwoordelijke entiteiten 

 

Selecteer de entiteit en ga naar “Verleen toegang” 
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Selecteer de naam van de gebruiker en het profiel dat u deze user voor deze entiteit geeft: 

 

En klik op   

De beschrijving van wat deze profielen inhouden vindt u in bijlage van dit document.  

In het geval de gebruiker niet meer verbonden is aan de entiteit kan hij verwijderd worden:  

 

Het is belangrijk dit tijdig te doen, zodat deze gebruiker niet meer namens uw entiteit zaken kan doen. 

Wanneer de gebruiker werkt binnen uw entiteit maar namens een ander bedrijf kan dit worden 

aangegeven als volgt:  

Selecteer de gebruiker en ga naar Bewerk: 
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Vervolgens kan u het profiel van de gebruiker aanpassen en aangeven namens welk bedrijf de gebruiker 

werkt op uw entiteit 
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Overzicht verschillende profielen  

Elke Externe gebruiker kan de gegevens van de entiteit en van de vergunning zien. Als er zaken moeten 

worden aangepast (telefoonnummer, directeur, certificering) wordt dit gecommuniceerd met de SBB. 

Op aanvraag kunnen eventueel ook andere profielen worden gecreëerd.  

Profiel Wat kan de gebruiker doen 

Universal Volledige rechten binnen SFISS met uitzondering van gebruikers 
toewijzen (dit kan enkel de primaire gebruiker) 

BOS-KP1 Volledige rechten enkel voor wat betreft kapplannen 

BOS-KP2-KR1 View rechten kapplannen en Volledige rechten op kapregisters 

BOS-KP1-KR1 Volledige rechten op kapplannen en kapregisters 

BOS-KP2-KR1-CNB-LT View rechten op kapplan, volledige rechten op kapregister, CNB en log 
tracking.  

FIN Inzicht op overzichten alle modules, mogelijkheid tot labelverkoop en 
inzage rekeningen 

 

BOS_KP1_CR1_CNB_LT_FIN 
 

Volledige rechten op alles, met uitzondering van export 

LAN-CNB-LT-FIN Volledige rechten op CNB, Log tracking en fin. Incl. mogelijkheid tot 
labels bestellen 

LAN_CNB_LT_EXP Volledige rechten op CNB, Log tracking en export 

LAN-CNB-LT-EXP-FIN Volledige rechten op CNB, Log tracking, export en financieel incl. 
mogelijkheid om labels te bestellen 

 


