Bilaga KeyControl – Användarprofil

Bilaga: Användarrättigheter
Denna bilaga kommenterar vilken rättigheter som systemadministratören lämpligen
delar ut till olika typer av användare.
Till programversionen KeyControl CS finns också tilläggsfunktionen ”Enheter” med
vilken man också kan definiera vilka låssystem och persongrupper en enhet och
dess användare skall ha tillgång till, helt oberoende av användarens tilldelade
individuella rättigheter.
För att förenkla proceduren att göra en ny användare finns i vissa programversioner
möjlighet att göra en mall för användarrättigheterna, om inloggning i KeyControl sker
genom att programmet läser Active Directory och sätter användarens rättigheter
efter det så används också mallfunktionen vilket beskrivs nedan.
1. Allmänt
Menyn för att hantera användare finns under ”Administration/användare”:

I denna meny kan man göra en ny användare, förändra eller ta bort en befintlig,
skriva ut en användarlista och se inloggningshistorik på alla användare.
För att sätta eller nollställa användarens lösenord så markera den aktuella
användaren och klicka sedan på ”Ändra”.
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2. Menyn för användarrättigheter

”Namn” är användarens fullständiga namn.
”Initialer” är inloggningsid.
”Förfallodatum” anger det datum efter vilket inte användaren kan logga in och
används endast för tillfälliga användare.
Vissa rättigheter bör inte i installationer med många användare tilldelas annat än
administratörer, eftersom de påverkar alla och bör överskommas gemensamt, detta
är t.ex. rättigheter för inställningar, rapporttexter och för att lägga till och ändra
användare. Utom i de fall man har programtillägget ”Enheter” då en person på varje
enhet kan ha dessa rättigheter.
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Lämpliga systemrättigheter för olika användare
En normalanvändare bör inte ges full behörighet att hantera låssystemen.
Klicka bort ”full behörighet” och ge istället användaren rättigheter enligt nedan.

En användare utan rätt att modifiera låssystemet, utöver rätten att göra
efterbeställningar, ges förslagsvis följande profil:

Det är lämpligt att ge användaren rätten att ”Skriva ut” även om vederbörande inte
får några andra rättigheter.
Om inget kryssas för så kommer användaren att kunna logga in men endast se
information.
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Bilaga – Göra ny användare från en mall
För att förenkla processen att göra en ny användare finns tilläggsfunktionen:
”Användarmall”. Endast Systemadministratören (SA) kan göra mallar.
Med denna funktion väljer man ut lämpliga användarrättigheter för en viss
användarkategori i förväg och sparar dom en mall som sedan kopieras till den nya
användaren.
Om funktionen är aktiverad så visas rutan för mallar i menyn för ny användare.

1. Göra användarmall
Öppna menyn för Användare, ”Administration/Användare/Ny”.
Börja med att skriva in ett namn för användarmallen i rutan ”Namn”. Detta namn
kommer sedan att visas i rutan ”Mall” när en mall används för att göra ny användare.
I rutan ”Initialer” skriver man in en beteckning för mallen, denna kommer också att
visas i menyn ”Användare”. För att skilja mallen från en ”riktig” användare ska
beteckningen börja med två minustecken.
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Klicka sedan i de rättigheter som denna typ av användare ska ha och spara mallen.
Det går bra att använda mallen för att sätta rättigheter på en användare och sedan
manuellt klicka i eller ta bort rättigheter i efterhand om inte Active Directory används
för inloggningen, i det fallet sätts rättigheterna från den i AD angivna mallen på nytt
vid varje inloggningstillfälle.
Man kan inte sätta förfallodatum eller enhet på mallen. ”Enheter” är en tilläggsmodul
till KeyControl för att kunna separera vilka personer och låssystem användarna kan
hantera.
Det går att i efterhand redigera rättigheterna för mallen på samma sätt som man
ändrar rättigheterna för en vanlig användare via menyn ”Användare”. Markera
mallen och välj ”Ändra”.
Om rättigheterna ändras på mallen kommer inte de användare som tidigare skapats
med hjälp av mallen att ändras.
Det går inte att sätta ”Full behörighet” på en mall. Rättigheterna måste markeras
separat.
I menyn ”Användare” kan man också ta bort en mall på samma sätt som man tar bort
en vanlig användare. Användarna kan sorteras genom att peka högst upp i den
kolumn man vill sortera på. Här är sorteringen på ”Id”.
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2. Göra ny användare med hjälp av mall.
För att göra en ny användare enligt mallen så går man till:
”Administration/Användare/Ny”.
Skriv in ”Namn” och ”Initialer” och välj sedan vilken mall som ska användas för att
sätta den nya användarens rättigheter.
.

Rättigheterna kommer då att kopieras till användaren:

Spara och stäng.
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