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Algemeen 

De bedoeling van deze handleiding is om stapsgewijs de verschillende handelingen van een QDS-beheerder te documenteren. 
Beschreven is het toegang verlenen tot een: 

• Rol 
• Non Personal Mailbox (NPM) 
• Distributielijst 
• Printer 

Als voorbeeld wordt de afdeling "Departement1" gebruikt van de faculteit "DEMO" 
Dit dient natuurlijk vervangen te worden door de afdeling / faculteit waarvoor QDS-beheer uitgevoerd wordt. 
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1. Gebruiker toevoegen aan een rol 

 

 
Selecteer de O-drive en vervolgens de 
root-folder van de afdeling. Daar 
bevindt zich het QDS-bestand DEMO-
Departement1 User Groups.qds  
 
 
 
 
 
 
Dubbelklik op dit bestand. 

Voorbeeld : gebruiker moet de rol van docent krijgen.   
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Dubbelklik op de juiste groep.  

 
U_DEMO_Departement1_Docent  
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op : de U_DG .. groepen niet 
gebruiken! 
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.  

 
 
Klik op Add. 

 

 
Vul bij "Enter the object names to 
select" het juiste Solis-id van de 
gebruiker in.  
 

Eventueel kun je door op “Check 
Names” te klikken laten controleren of 
het ingevulde Solis-id herkend wordt. 



Directie ITS 
     Information and Technology Services 
 

 

 
Wordt de naam herkend dan wordt 
deze aangevuld zoals hiernaast te zien 
is.  
 
 
Klik op Ok. 

 

De gebruiker is nu lid van de 
geselecteerde gebruikersgroep. 
Hiermee krijgt de gebruiker 
automatisch toegang tot resources die 
aan de rol docent gekoppeld zijn. 
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2. Gebruiker toegang geven tot een Non Personal Mailbox (NPM) 

 

Selecteer de O-drive en vervolgens de root-
folder van de afdeling. Daar bevindt zich het 
QDS-bestand DEMO-Departement1 Resource 
Groups.qds  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbelklik op dit bestand. 

 
Als de gebruiker volledige toegang moet hebben tot bv. de NPM Secretariaat maar 
geen mail namens de NPM mag versturen: 
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Dubbelklik de resource group 
R_NPM_DEMO_Departement1_Secretariaat_FMA 
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Klik op Add. 

 

 
Vul bij "Enter the object names to select" de 
juiste solis-id van de gebruiker in.  
Eventueel kun je door op Check Names te 
klikken laten controleren of het ingevulde 
Solisid herkend wordt. 
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Wordt de naam herkend dan wordt deze 
aangevuld zoals hiernaast in de screendump te 
zien is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik op Ok 

 

 
Klik op Ok  
 
De gebruiker heeft nu volledige toegang tot de 
NPM maar mag geen mail versturen 

 
Als de gebruiker alleen mail mag versturen namens de NPM maar geen toegang mag   



Directie ITS 
     Information and Technology Services 
 
hebben: 

 

Dubbelklik de resource group 
R_NPM_DEMO_Departement1_Secretariaat_SA 
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Klik op Add. 

 

 
Vul bij "Enter the object names to select" de 
juiste solis-id van de gebruiker in.  
Eventueel kun je door op Check Names te 
klikken laten controleren of het ingevulde 
Solisid herkend wordt. 
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Wordt de naam herkend dan wordt deze 
aangevuld zoals hiernaast in de screendump te 
zien is.  
 
 
 
 
 
 
Klik op Ok 

 

 
Klik op Ok  
 
De gebruiker mag nu mail namens de NPM 
versturen 

 
Als de gebruiker zowel mail namens de NPM mag versturen en volledige toegang tot 
de NPM moet hebben voer dan beide akties uit. 
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3. Groep gebruikers toegang geven tot een Non Personal Mailbox (NPM) 

 

Selecteer de O-drive en vervolgens de root-
folder van de afdeling. Daar bevindt zich het 
QDS-bestand DEMO-Departement1 Resource 
Groups.qds  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbelklik op dit bestand. 

Als de groep gebruikers Secretariaat volledige toegang moet hebben tot bijv. de NPM 
Secretariaat maar geen mail namens de NPM mag versturen:   
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Dubbelklik de resource group 
R_NPM_DEMO_Departement1_Secretariaat_FMA 
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Klik op Add. 

 

 
Vul bij "Enter the object names to select" het 
volgende in:  
U_DEMO_Department1  
 
 
Klik op Check Names. . 
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Kies de juiste groep gebruikers die je toegang 
wilt geven.  
In dit geval 
U_DEMO_Departement1_Secretariaat  
 
 
 
 
Klik op Ok. 

 

 
 
Klik op Ok. 
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Klik op Ok  
 
De groep gebruikers Secretariaat heeft nu 
volledige toegang tot de NPM maar mag geen 
mail versturen 

Als de groep gebruikers Secretariaat alleen mail mag versturen namens de NPM 
Secretariaat.   
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Dubbelklik de resource group 
R_NPM_DEMO_Departement1_Secretariaat_SA 
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Klik op Add. 

 

 
Vul bij "Enter the object names to select" het 
volgende in:  
U_DEMO_Department1  
 
 
Klik op Check Names. 



Directie ITS 
     Information and Technology Services 
 

 

 
 
Kies de juiste groep gebruikers die je toegang 
wilt geven.  
In dit geval 
U_DEMO_Departement1_Secretariaat  
 
 
 
Klik op Ok 

 

 
Klik op Ok 
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Klik op Ok  
 
De groep gebruikers Secretariaat mag nu mail 
versturen namens de NPM Secretariaat. 

Als de gebruiker zowel mail namens de NPM mag versturen en volledige toegang tot 
de NPM moet hebben voer dan beide akties uit.   
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4. Gebruiker toevoegen aan een distributielijst 

 

Open in Outlook het adresboek. 

Voorbeeld: je wilt een gebruiker toevoegen aan de distributielijst 
Docenten   
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Zoek in het adresboek naar de betreffende 
distributiegroep en dubbelklik daarop. 

 

Klik in dit scherm op modify members. 
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Klik vervolgens op Add. 

 

Zoek hier naar de gebruiker in het adresboek. 
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Selecteer de gewenste gebruiker en klik op Add en 
vervolgens op Ok. 

 

Voeg op dezelfde manier eventueel nog meer mensen toe 
of klik op Ok. 
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Je ziet de toegevoegde gebruikers nu bij members staan. 
Klik hier vervolgens ook op Ok. 
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5. Groep gebruikers toevoegen aan een distributielijst 

 

Open in Outlook het adresboek. 

Voorbeeld: je wilt een groep gebruikers toevoegen aan de 
distributielijst Docenten   
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Zoek in het adresboek naar de betreffende 
distributiegroep en dubbelklik daarop. 

 

Klik in dit scherm op modify members. 
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Klik vervolgens op Add. 

 

Zoek hier naar de groep gebruikers in het adresboek. 
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Selecteer de gewenste groep gebruikers en klik op Add 
en vervolgens op Ok. 

 

Voeg op dezelfde manier eventueel nog meer groepen 
toe of klik op Ok. 
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Je ziet de toegevoegde groep gebruikers nu bij 
members staan. Klik hier vervolgens ook op Ok. 
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6. Gebruiker toegang geven tot een netwerkprinter 

 

 
Let op! Deze printers zijn herkenbaar in 
het AD aan de hand van hun resource 
group beginnend met R_PRT. 
 
Selecteer de O-drive en vervolgens de 
root-folder van de afdeling. Daar bevindt 
zich het QDS-bestand DEMO-
Departement1 Resource Groups.qds  
 
 
 
Dubbelklik op dit bestand. 

 
Voorbeeld: je wilt een gebruiker toegang geven tot de netwerkprinter UU000001   
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Dubbelklik de resource group 
R_PRT_DEMO_Departement1_UU000001 
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Klik op Add. 

 

 
Vul bij "Enter the object names to 
select" het juiste Solis-id van de 
gebruiker in.  
 

Eventueel kun je door op Check Names 
te klikken laten controleren of het 
ingevulde Solis-id herkend wordt. 
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Wordt de naam herkend dan wordt deze 
aangevuld zoals hiernaast in de 
screendump te zien is.  
 
 
Klik op Ok 

 

 
Klik op Ok.  
 
De gebruiker kan nu printen naar de 
netwerkprinter. 
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7. Groep gebruikers toegang geven tot een netwerkprinter 

 

 
Let op! Deze printers zijn herkenbaar in 
het AD aan de hand van hun resource 
group beginnend met R_PRT. 
 
Selecteer de O-drive en vervolgens de 
root-folder van de afdeling. Daar bevindt 
zich het QDS-bestand DEMO-
Departement1 Resource Groups.qds  
 
 
 
Dubbelklik op dit bestand. 

 
Voorbeeld: je wilt de gebruikersgroep Secretariaat toegang geven tot de 
netwerkprinter UU000001 
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Dubbelklik de resource group 
R_PRT_DEMO_Departement1_UU000001 
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Klik op Add. 

 

 
Vul bij "Enter the object names to 
select" het volgende in:  
U_DEMO_Departement1  
 
 
 
Klik op Check Names. 
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Kies de juiste groep gebruikers die je 
toegang wilt geven.  
 
 
Klik op Ok 

 

 
Klik op Ok  
 
De groep gebruikers kan nu printen naar 
de netwerkprinter. 
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