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Autorisaties in Dynamics: onze tips 
Aan de slag met autorisaties in Dynamics? Met een juiste werkwijze en de juiste software is 
een gedegen autorisatie inrichting dichterbij dan u denkt. Echter zijn er een hoop zaken die u 
over het hoofd kunt zien waardoor het gewenste resultaat niet behaald wordt en risico’s blijven 
bestaan.  
Met de juiste tips zorgt u voor een autorisatie inrichting die van het gewenste niveau is en 
zorgt voor een goede beveiliging en interne controle. 
 
Per fase in de autorisatie cyclus hebben wij tips voor u opgesomd: 
 

1 Ontwerpen 

A. Zorg dat je de juiste en relevante stakeholders aan tafel hebt bij een autorisatietraject. De 
juiste mensen van IT en controlling zijn onmisbaar om een autorisatieproject te laten 
slagen. Voor volledige commitment is het verstandig om ook de directie erbij te betrekken. 

 
B. Maak twee matrices voor het ontwerpen van de autorisatiestructuur; 

a. Een matrix van machtigingensets per functie; 
b. En een matrix van functie per gebruiker. 
 

C. Maak machtigingensets altijd op taakniveau. Het is van belang om deze zeer gedetailleerd 
te maken om Dynamics NAV zo beheersbaar mogelijk te houden. 

a. Bijvoorbeeld door het aanmaken en boeken van facturen van elkaar te scheiden. 
 

D. Maak gebruik van het need-to-use principe in plaats van het need-to-know principe. 
a. Wat is het risico als men bepaalde data kan zien? Denk aan persoonsgegevens 

en het rekeningschema met grootboekposten. 
  

E. Het doel van je ontwerp is het implementeren van een gewenste functiescheiding. Houdt 
dus ook bij het ontwerp rekening met functiescheiding. 

 

2 Bouwen 

A. Maak gebruik van een recorder. Het lijkt een voor de hand liggende tip, maar er zijn 
voldoende casussen te noemen waarbij men handmatig alle tabellen heeft doorzocht. Wij 
bieden met Authorization Box een recorder aan. Vanaf NAV2017 is standaard een 
goede recorder beschikbaar. 
 

B. Denk na over welke type documenten je gebruikt in NAV. 
a. Denk bij inkoopfacturen aan bijvoorbeeld magazijnhandelingen, vaste activa, BTW 

en eventueel maatwerk. Moeten deze allemaal in één machtigingenset? 
 

C. Houd bij het bouwen van autorisaties rekening met indirecte rechten. Risico’s lijken 
beperkt te zijn met directe rechten, maar ze zijn nog steeds aanwezig. 
 

D. Bekijk of en hoe je stamgegevens apart wilt autoriseren, bijvoorbeeld in logistieke, 
administratieve en financiële velden. 

 
E. Test! Laat kerngebruikers testen wat je gebouwd hebt: 

a. Verschillende scenario’s per documenttype 
b. Deeltesten van afzonderlijke machtigingensets en 
c. Integraal testen van hele functies. 

https://2-control.nl/nl/software/authorization-box/
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3 Verfijnen 

A. Houd rekening de goedkeuring van documenten.  
a. Gebruikers moeten rechten hebben om documenten ter goedkeuring weg te 

sturen en goed te keuren. 
 

B. Zorg voor documentgoedkeuring. Documentgoedkeuring kan meehelpen functiescheiding 
in te voeren. Als een gebruiker inkoopfacturen moet kunnen aanmaken en boeken, kan 
met goedkeuringsfunctionaliteit voorkomen worden dat ongeautoriseerde documenten 
worden geboekt.  
In- en verkoop regels staan in Dynamics NAV in dezelfde tabel. In het kader van 
risicobeheersing wil je deze gescheiden hebben. Dit kan door dit procedureel te 
beschrijven, maar dat is niet voldoende. Een externe auditor zal hier ook niet mee akkoord 
gaan. Onze module Veld- & Datasetbeveiliging kan hierbij helpen. 

a. Met datasetbeveiliging kunnen de rechten van een gebruiker beperkt worden tot 
bijv. één documenttype. 
 

C. Standaard kan Dynamics NAV geen onderscheid maken tussen bijvoorbeeld logistieke 
velden en velden op de artikelkaart. Doe dit met de met de module Veld- & 
Datasetbeveiliging. 

a. Veldbeveiliging is gebouwd om elk gewenst veld te autoriseren als een aparte 
taak. 
 

D. Decentraliseer masterdata, omdat er anders teveel informatie toegankelijk is voor 
iedereen. Dit kan met maatwerk, maar dat is zoals bekend zeer kostbaar en vermoeilijkt 
het upgrade proces. 
 

E. Zorg dat een gebruiker niet álle grootboekposten kan zien. Met onze module Veld- en 
Datasetbeveiliging is dit aan te passen. 

a. Datasetbeveiliging kan d.m.v. filtering regels uit een tabel verbergen. 
 

4 Beheren 

A. Zorg voor een effectieve wijze van troubleshooting. Uit het beheer van de autorisaties 
gaan problemen komen die zo spoedig mogelijk opgelost moeten worden. Om deze 
problemen zsm op te lossen moet je zorgen dat; 

a. altijd wordt gevraagd om screenshots of desnoods wordt meegekeken, 
b. melding en oplossing worden gelogd, 
c. de afdeling control wordt betrokken en 
d. het autorisatie ontwerp wordt aangepast. 

 
B. Zorg voor een heldere procedure omtrent in- en uitdiensttreding. De krachtige autorisatie 

inrichting is binnen mum van tijd vertroebeld. Niet alleen met betrekking tot Dynamics 
NAV, maar organisatiebreed is dit belangrijk. 
 

C. Gebruik een heldere procedure voor vakanties en overdracht bij verlof. Collega’s gaan met 
vakantie en rechten worden ‘’tijdelijk’’ overgedragen aan een collega. Hierdoor ontstaan 
mogelijke risico’s. Let er op dat tijdelijke rechten niet permanent zijn. 

 
D. Ken tijdelijk een extra functie met start- en einddatum toe bij afwezigheid van collega’s. 

Authorization Box biedt deze mogelijkheid. 
  

https://2-control.nl/nl/software/veld-datasetbeveiliging/
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5 Monitoring 

A. Alles loggen wat nooit wijzigt!  
Voor het monitoren van de autorisaties heb je voldoende informatie nodig. Activeer 
hiervoor de changelog. Houdt hierbij rekening met: 

a. Instellingen / configuratiedata die nooit wijzigen: integraal loggen: dit wijzigt 
nauwelijks 

b. Masterdata: ‘spannende’ velden als boekingsgroepen en prijzen zeker loggen, 
denk verder na over wat je terug wilt zien; integraal loggen maakt het wijzigingslog 
onoverzichtelijk. 

c. Procesdata naar behoefte. Wanneer de organisatie er iets mee doet. 
d. Bekijk ook het blogartikel over de changelog in Dynamics NAV 

 
B. Controleer autorisaties minimaal 1 keer per jaar. Autorisatiemonitoring in Authorization 

Box ondersteunt hierbij middels vraaggestuurde (conflict)analyses en rapportages met 
activiteit. 
 

C. Toets de werkelijke inrichting aan het ontwerp. Dit om simpelweg te controleren of de 
inrichting wel klopt. Zorg dat dit steekproefsgewijs gebeurt.  
 

 
Behoefte aan nog meer tips? Of wilt u eens sparren met een autorisatiespecialist over een 
snelle, eenvoudige en efficiënte inrichting van autorisaties in uw bedrijf? Wij kunnen uw 
specifieke situatie en wens koppelen aan onze oplossing! 
 
Kom snel in contact met een autorisatiespecialist. 
 
 
 
 

https://2-control.nl/nl/nieuws/posts/2017/march/changelog-dynamics-nav/?utm_source=pdf&utm_medium=document&utm_campaign=organic&utm_term=autorisatie-tips
https://2-control.nl/nl/contact/?utm_source=pdf&utm_medium=document&utm_campaign=organic&utm_term=autorisatie-tips

