АДМИНИСТРИРАНЕ

Обучение - 5
Потребители
Създаване и управление?
1. ВХОД В СИСТЕМАТА
За вход в нашето интернет приложение, е нужно само да отворите кой да е браузър, с който сте свикнали да
работите (Explorer, Mozilla, Chrome и др.), като ние Ви препоръчваме Chrome.

След като отворите програмата е нужно в полето за адрес да напишете: www.monitoring.bg. Това е
директният адрес, към нашето интернет приложение – „МОНИТОРИНГ.БГ“.
На екранът, ще Ви се стартира началната страница, където от менюто показано на снимка 1 , избирате
АДМИНИСТРИРАНЕ.

Сега ще изиска от Вас да напишете име и парола, което сте получили от нас!
Внимание! Пет грешно въведени пароли, ще блокира входът Ви. Ако имате съмнение, че това се е случило, моля
обадете ни се, за да се предприемат съответните мерки.
(снимка 1)
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2. МОДУЛ – “УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ“
3. След като сте влезли в сайта в Администриране, в лявата част на екрана можете да
видите няколко бутона. Натиснете върху бутона - „Управление на потребители“.
Това ще Ви отвори прозореца за потребителите. Ако за първи път ще създавате Ваши
потребители, то таблицата на потребителите ще бъде празна. На екрана си ще видите
следното:

Бутони:
- Създаване на нов потребител ;
- Избирате потребител от списъка – показва данните за съответния потребител;
- Избирате обект от списък – кой потребител колко обекти притежава в профила си;
- Създаване на Аларми на избран потребител;
- Създаване на Потребители към избран потребител, данни и права;

- Спиране и пускане на достъпа за избран потребител;
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4. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
За да създадете нов достъп на Ваш служител - кликнете върху бутона Потребител .
Ако сте избрали „Потребител“, на Вашия екран ще се появи нов прозорец, където трябва да попълните
задължителните полета отбелязани със *. След това натискате бутона ОК;

Роля: Това е фунциите и възможностите, които ще има потребителя след като бъде създаден.
- Администраторът - има пълен достъп до всички функции на системата;
- Потребител – има ограничен достъп до функции на системата ;
- Публичен потребител – потребител влизащ без име и парола, с ограничени права;
Правата към самите обекти, се настройва в момента на прикачването им към потребителя!
След като потвърдите данните, този прозорец ще изчезне и ще видите създаденият потребителя в
таблицата:
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5. РАЗРЕШАВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ИЗБРАН ПОТРЕБИТЕЛ
След като сте създали вече ваши потребители, е време да им прикачите обекти, които те да имат право да
виждат и обслужват. Как става това?
В страницата Администриране, избирате Управление на потребители;
От списъка със създадени потребители кликате веднъж, върху този към който искате да дадете права за
обекти;
След като Потребителят е маркиран, от бутоните над таблицата избирате „Обекти“.
Отваря ви се прозорец, съдържащ таблица с всички обекти. Те ще са в сиво, тъй като потребителя няма
права все още над нито един. Прозорецът изглежда по следния начин:

1.

Какво право има потребителя над обекта

2. Дава право над обекта

Всички обекти

1.Кликнете веднъж върху обект, който искате потребителя да вижда. Ако искате да изберете повече от един
обект – натиснете клавиша Ctrl от клавиатурата и с левия бутон на мишката кликайте върху реда на всеки
обект. Те ще се маркират в друг цвят.
След като вече сте избрали обектите, трябва да определите какви права ще има потребителя над тези
обекти. Най отгоре от падащото меню изберете:
- Достъп до обекта – дава право на потребителя да вижда обекта в списъка, да прави справки и следене в
реално време, да създава аларми и др. каквото му е разрешено като потребител; По подразбиране е
избран Достъп до обекта, без право на корекции;
- Пълни права над обекта – освен наблюдение в реално време и справки, може да прави корекции по
някои от свойствата на конкретния обект.
След като сте избрали и правата за достъп към обектите, натиснете върху бутона – Даване на право;
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Присвоените към потребител обекти се оцветяват в бяло и се намират най отгоре в таблицата с обекти;

Read – Дадени права само за четене на информация, справки и др.;
ModifyData – Дадени пълни права над обекта, вкл. Редакция на данни в свойства;

6. ОТНЕМАНЕ ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛ ДА НАБЛЮДАВА ОБЕКТИ

Отнемането на потребител става по сходен начин както и даването на права към него.
В страницата Администриране, избирате Управление на потребители.
От таблицата с вече съществуващи потребители, кликнете върху този, който искате да коригирате;
След избора на потребител натиснете върху бутона – Обекти:
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Отваря Ви се прозореца с обекти, и най-отгоре в бял цвят, са тези обекти, които са вече прикачени към
него. С левия бутон на мишката, изберете тези обекти, които искате този потребител вече на не вижда.
Сега натиснете върху бутона Рекурсивно отнемане на право. Това ще премахне обекта не само от
списъка на този потребител, но и от списъка на всеки потребител, който той си е направил под него:

Ако натиснете на бутона Отнемане на право, то обекта ще изчезне единствено от този потребител;

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПОТРЕБИТЕЛ КЪМ СИСТЕМАТА
Ако искате само временно да спрете достъпа на потребител към системата, без да го изтривате, то първо
трябва да влезете в Администриране, Управление на потребители.
От списъка с налични потребители, кликнете върху избрания потребител, на който ще му спирате
достъпа:

Натискате върху бутона Забраняване достъпа на потребител
Сега ще Ви
попита
за
потвърждение, дали
наистина искате да
блокирате този потребител. След това системата няма да му позволи да влезе, докато Вие на го разблокирате.
Иконката в реда на потребителя е червена, с което ще разпознавате блокираните потребители. В оранжево –
тези, които сами са се блокирали с 5 грешни пароли.
За да разблокирате вече блокиран потребител, изберете го от списъка с потребители и натиснете
бутона Разрешаване достъпа на потребителя
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7. СМЯНА ПАРОЛАТА НА ПОТРЕБИТЕЛ
От списъка с потребители, маркирайте даден потребител.
Над таблицата с потребители, се намира бутона Информация.

След натискането му, ще се отвори прозорец, съдържащ цялата информация свързана с този
потребител. Име, телефони, адрес, e-mail и т.н. Всичко онова, което сте попълнили при регистрацията
му.

Тук се намира бутона Смяна на парола. Натискайки го, системата ще поиска да въведете новата парола;
Тук се намира бутона Създай клиент. Натискайки го, имате възможност да създавате ваши клиенти, с
данни и пр., като на различни обекти, можете да задавате кой обект към кой клиент принадлежи;

8. ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ
Нямате право да изтривате потребители! В случай, че се налага, моля да се обадите на телефон на отдел
Поддръжка. Вие ще можете само да блокирате потребителя, да няма право да влиза в системата!
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