7 Správa uživatelů účtu
Aplikace „Správa uživatelů“ poskytuje uživatelům s oprávněním „Administrace“ přístup k funkcím
umožňujícím výkon určité „samosprávy“ v rámci jednotlivého účtu. Přihlašovací jméno (username),
sdělené spolu s výchozím heslem, každému zákazníkovi (nebo resortnímu pracovišti) při založení jeho
účtu, je nutno pokládat za jméno tzv. „základního“ uživatele, kterému je, zpravidla již při založení účtu,
udělováno i oprávnění „lokální“ administrace“ jeho účtu. Prakticky to znamená, že základní uživatel
může zřizovat další uživatele svého účtu, vybavené individuálními přihlašovacími jmény a vlastními
hesly, přidělovat nebo odebírat jim přístupová práva, případně je rušit a sledovat jejich využívaní
společného účtu.
Administrátor účtu má rovněž možnost omezit přístup k účtu pouze ze stanic definovaných zadanými
IP adresami.
Přístup k nástrojům správy účtu má pouze uživatel „administrátor“, a to prostřednictvím odkazu
„Správa uživatelů účtu“ v menu aplikace - oddíl „Podpůrné uživatelské funkce“ (uživatelům, kteří
nemají právo „administrace“ se tento odkaz v menu nezobrazuje). Odkaz otevře formulář

Seznam uživatelů přiřazených k účtu,
který je výchozí pro všechny operace vnitřní správy účtu. Při prvním otevření Správy uživatelů
obsahuje seznam pouze základního uživatele (později, po založení dalších uživatelů, bude zobrazovat
všechny uživatele účtu).

obr. 57 Seznam uživatelů účtu

Přidat uživatele - založení dalšího uživatele účtu
Tlačítko Přidat uživatele zobrazí formulář Vytvoření uživatele, umožňující zřídit k danému
zákaznickému účtu další Přihlašovací jméno. To nesmí obsahovat znaky s diakritickými znaménky a
musí být unikátní v rámci všech uživatelů DP (pokud není, je systémem odmítnuto). Do položky
Jméno uživatele se zpravidla zapíše skutečné příjmení a jméno. Administrátor účtu také přidělí
novému uživateli jeho výchozí Heslo (podléhá obvyklým pravidlům – viz příloha č. 2) a zaškrtnutím
vyznačí jeho oprávnění. Nový uživatel bude zapsán do seznamu uživatelů po stisknutí tlačítka
Vytvořit nového. Pokud zadané přihlašovací jméno patří dříve zrušenému uživateli, systém tuto
skutečnost ohlásí a umožní uživatele obnovit (tlačítko Obnovit zrušeného). Tlačítkem Zpět se
aplikace vrátí na stránku „Seznam uživatelů přiřazených k účtu“, kde bude již nový (nebo obnovený)
uživatel uveden.

obr. 58 Formulář pro založení nového nebo obnovení zrušeného uživatele a doplněný seznam

Kromě založení nového uživatele se všechny další operace (Editovat uživatele, Výpis podúčtu, Zrušit
uživatele) týkají vždy pouze toho z uživatelů, uvedených v seznamu, který je označen kliknutím do
políčka
.
Případná hodnota Ano v položce Uzamčený signalizuje automatické zablokování uživatele, které
nastává po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení – viz příloha č. 2. Tuto blokaci může zrušit jak
lokální administrátor účtu editací položky Trvale uzamčený ve formuláři Atributy uživatele.

Editovat uživatele
Kromě přihlašovacího jména lze editovat kteroukoliv položku. Změny vstoupí v platnost po aplikaci
tlačítka Změnit.

obr. 59 Formulář pro editaci údajů uživatele

Výpis podúčtu
Tlačítko Výpis podúčtu aktivuje standardní formulář pro zadání požadavku na výpis účtu (viz kapitola
6). Takto vytvořený výpis bude obsahovat pouze položky výstupů z DP zadané a zaúčtované
označeným uživatelem.

Zrušení a obnova uživatele
Tlačítko Zrušit (v záhlaví seznamu uživatelů) označeného uživatele zruší. Přihlašovací jméno
zrušeného uživatele nelze již znovu použít pro žádného jiného nově zakládaného uživatele. Zrušený
uživatel však může být obnoven. Obnovení lze provést pomocí funkce Přidat uživatele. Ve formuláři
Vytvoření uživatele nutno uvést původní, dříve zrušené přihlašovací jméno a poté použít tlačítko
Obnovit zrušeného.

Nastavení účtu
Pro kterýkoliv zákaznický účet může být jeho administrátorem nastavena kontrola zajišťující, že bude
odmítnuto přihlášení, pokud uživatel nepoužije stanici s povolenou IP adresou. Tlačítko Nastavení
účtu, v záhlaví formuláře Seznam uživatelů přiřazených k účtu (obr. 57), vyvolá formulář Nastavení
účtu (při prvním otevření je prázdný).
Tlačítko Povolit IP pak otevře další formulář Povolení IP adresy, do něhož je třeba zadat IP adresu
stanice, povolené pro přihlašování k danému zákaznickému účtu.

obr. 60 Postup zadání povolené IP adresy

První zadanou adresou musí být povinně IP adresa stanice, ze které je administrátor právě přihlášen.
Při pokusu o přidání IP adresy je kontrolováno zda stejná IP adresa nebyla již dříve povolena. Pokud
ano, bude uživateli zobrazena chyba. Za shodné IP adresy nejsou považovány částečně se
překrývající definice adres (např. 194.228.235.12 a 194.228.235.12/24). Dále je kontrolováno, zda
vkládaná adresa nespadá do rozsahu adres uvedených níže v tabulce. To vede k chybě: „Zadaná IP
adresa neodpovídá požadavkům na IP adresu“.

obr.61 Seznam zakázaných IP adres

Tlačítkem Odstranit IP lze označenou (zaškrtnutou) adresu ze seznamu odstranit. Pokud však
nebudou odstraněny všechny adresy (tj. nebude umožněn přístup bez kontroly IP), pak nesmí být
odstraněna IP adresa na níž je právě přihlášen administrátor účtu.

