ІПК «Місцевий бюджет»
Адміністрування
Авторизація користувачів, права доступу та
журнал подій

Створення користувачів

Авторизація в ІПК «Місцевий бюджет» здійснюється на основі імені користувача та паролю.
Для створення користувачів необхідно перейти до Інструменти – Адміністрування – Список
користувачів.
УВАГА !! При створені першого користувача вхід в систему можливо тільки з авторизацією.
Загальний вигляд інтерфейсу наведено нижче.

Для створення користувача необхідно натиснути «Створити» та у вікні картки користувача
ввести необхідні значення.

Прізвище
Ім’я
По батькові
Користувач
Підрозділ
Посада

Прізвище ім'я та по батькові користувача, вводиться із клавіатури
Назва користувача вводиться із клавіатури або генерується
автоматично при натисканні кнопки «Генерувати»
Структурний підрозділ користувача, вводиться із клавіатури
Посада користувача, вводиться із клавіатури

Відмітка «Активний користувач» дозволяє тимчасово блокувати доступ користувача без
видалення з бази даних.
Пароль користувача встановлюється при першому вході до програми та може бути скинутий
адміністратором тобто пароль користувача відомий лише особі, що його встановила.
Далі необхідно перейти у вкладку «Права» та визначити права користувача для доступу до
підсистем.

Відповідно до найменування підсистем програми встановлюються права на перегляд та
редагування.
При встановлені права «Перегляд» користувач зможе переглядати документи у відповідних
підсистемах без можливості внесення змін та створенню нових документів.
Для налаштування персонального меню користувача необхідно перейти у вкладку «Меню
користувача» та визначити пункти меню які будуть не доступні.

Після необхідно натиснути «Зберегти і закрити».
Для друку облікових записів користувачів необхідно використовувати функцію «Друкувати
список»
Вхід у систему
При вході до системи необхідно ввести назву користувача та натиснути «Вхід»

Далі необхідно задати пароль користувача та натиснути «ОК»

Після встановлення необхідно ввести встановлений пароль та натиснути «Вхід»

Журнал подій
Для реалізації механізму протоколювання дій користувачів в програмному забезпечені
застосовується механізм запису у базу даних всіх дій користувача у системі.
Для перегляду дій необхідно перейти до «Інструменти-Адміністрування-Журнал подій»

У системі реалізовані 3 журнали: Журнал помилок, Журнал безпеки, Журнал дій
Журнал помилок
Журнал безпеки
Журнал дій

Реєструються всі виняткові ситуації які відбулися при роботі з
програмою
Реєструються операції по створенню, редагуванню користувачів та
фіксується час роботи користувача
Реєструються всі дії користувачів у системі, відкриття вікон, створення,
редагування документів

