DINETA.web naudotojo instrukcija:
Naudotojų teisių ribojimas/suteikimas

Telefonas: +370 37 234437
Mobilus: +370 659 09039
Adresas: Kuršių g. 7, Kaunas arba
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1 NAUDOTOJŲ TEISĖS
DINETA.web galima apriboti naudotojų grupei (parduotuvės darbuotojams, kasininkams ir kt.) teises.
Programa turi labai lankstų naudotojų teisių ribojimą, pvz., galima paslėpti bet kurį menių punktą ar
ataskaitą. Taip pat paslėpti ar padaryti neaktyvų bet kurio lango lauką ar mygtuką. Naudotojų teises
gali keisti tik administratorius. Jei prisijungęs naudotojas yra administratorius, atsiranda papildomi
mygtukai, skirti naudotojo teisėms redaguoti, ir teisių priskyrimo langas, atidaromas dešiniu pelės
klavišu. Teisės ribojamos ne atskiram naudotojui, bet bendrai, visai naudotojų grupei (1 pav.):
Sistema  Vartotojų grupės  dešiniu pelės klavišu spaudžiate mygtuką, kurį norite apriboti
pasirinktai naudotojų grupei:

1 pav. Teisių suteikimas/ribojimas naudotojų grupei

Svarbu: įsitikinkite, jog jūsų naršyklėje neblokuojami iššokantys langai, nes kitu atveju teisių keitimo
langas bus blokuojamas.
Prieigos prie tam tikrų veiksmų ribojimas:
1) meniu apribojimas: Sistema  Formos  Meniu (pasirinksite ką norite riboti atitinkamai
naudotojų grupei meniu juostoje)

Atsidariusiame lange matysite sąrašą meniu juostoje esančių pavadinimų. Tarkime, nenorite, jog tam
tikrai naudotojų grupei būtų matomos pasirinkimas Gamybinės kortelės (2 pav.)
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2 pav. Gamybinės kortelės

Todėl, turite sąraše (Sistema  Formos  Meniu) rasti Gamybinės kortelės eilutę ir ją pažymėti (3
pav.).

3 pav. Gamybinės kortelės laukas

Pele spustelėkite du kartus pažymėtą lauką (arba spauskite mygtuką Redaguoti). Atsidariusiame
lange spauskite mygtuką Teisės ir pasirinkite naudotojų grupę, kuriai norite riboti teises, kaip norite
jas riboti ir pasirinkimą išsaugokite (4 pav.).
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4 pav. Teisių ribojimas

2) veiksmų mygtukų ribojimas

ir t.t. Tokių mygtukų ribojimą galite padaryti būdami bet kuriame programos lange.
Pasirinkę norimą riboti mygtuką, pelės dešiniu klavišu spaudžiate ant būtent to mygtuko. Kokiam
mygtukui ribojate teises visada galite sekti iššokusiame lange (5 pav):

5 pav. Veiksmų mygtukų ribojimas

3) ataskaitų apribojimas: Sistema  Formos  Ataskaitos (teisės ribojamos taip pat kaip
nurodyta pirmame punkte – meniu teisių ribojimas)
4) spausdinimo formų apribojimas: Sistema  Formos  Spausdinimo formos (teisės
ribojamos taip pat kaip nurodyta pirmame punkte – meniu teisių ribojimas)
5) veiksmų sąrašo apribojimas: Sistema  Formos  Veiksmai (teisės ribojamos taip pat kaip
nurodyta pirmame punkte – meniu teisių ribojimas)
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2 TEISIŲ KEITIMO PAGRINDINIS LANGAS

Objektas – lauko ar mygtuko, prie kurio ribojamas priėjimas, pavadinimas.
Grupė – naudotojų grupė, kuriai suteikiamos/ribojamos teisės.
Teisės – suteikiamos teisės:
 0-neribotas – tai reiškia, kad naudotojas mato mygtuką ir gali jį paspausti (atlikti veiksmą).
 1-nekeisti – tai reiškia, kad naudotojas tik mato mygtuką, tačiau jis neaktyvus.
 2-nerodyti – tai reiškia, jog naudotojas mygtuko visai nemato.
Pasirinkus norimas teises, reikia spausti mygtuką Išsaugoti. Teisės bus išsaugotos, tačiau teisių
priskyrimo langas neužsidarys. Tada galima spausti ant kito objekto, kurio teises reikia apriboti. Lange
bus parodytas pasirinktas objektas ir esamos jo teisės. Jas taip pat galima keisti ir išsaugoti.
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