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1. Uprawnienie użytkowników
System umożliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i bank
modyfikowania następujących uprawnień innych użytkowników:
 Uprawnień do poszczególnych funkcji dostępnych w systemie,
 Uprawnień do oglądania poszczególnych rachunków klienta (zleceń lub wyciągów, sald i
operacji),
 Uprawnień do obciążania poszczególnych rachunków klienta,
 Domyślnego rachunku do obciążania przy tworzeniu nowego przelewu.

Uwaga: Uprawnienia użytkowników w zakresie akceptowania zleceń (występowanie na karcie wzoru podpisów) są
określane przez bank i administrator nie może ich zmienić.

Po poprawnym pierwszym zalogowaniu, użytkownik otrzyma informację „Witamy w Centrum Usług
Internetowych.”;

a klikają przycisk [Dalej]:

Administrator powinien wybrać z górnego Manu [Konfiguracja], a następnie [Uprawnienia
użytkowników].
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W kolumnie Użytkownicy po lewej stronie ekranu dostępna jest lista wszystkich użytkowników
klienta zdefiniowanych w aplikacji. Przed nazwiskiem i imieniem każdego użytkownika wyświetla się
cyfra odpowiadająca kolumnie z karty wzorów podpisów złożonej w banku. Cyfrą 0 oznaczeni są
użytkownicy niewystępujący na takiej karcie. Po kliknięciu wybranego użytkownika wyświetlają się
jego uprawnienia poprzez zaznaczenia przy nazwach funkcji.
Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista rachunków klienta. Nadanie/odebranie przez
administratora użytkownikowi prawa do określonej funkcji polega na zaznaczeniu (usunięciu
zaznaczenia) pola przy nazwie funkcji i zapisaniu zmian przyciskiem [Zapisz użytkownika].
Dostępne przyciski funkcyjne to:
 [Daj wszystkie] - użytkownik otrzymuje wszelkie uprawnienia z kolumny Funkcji
 [Daj bierne] - użytkownik otrzymuje uprawnienia tylko do przeglądania danych
 [Zabierz wszystkie] - użytkownik ma zabrane wszelkie prawa
 [Zabierz aktywne] - użytkownik ma zabrane prawa aktywne, pozostają tylko prawa bierne,
czyli do przeglądania danych

Funkcje (środkowa kolumna) są podzielone na grupy odpowiadające modułom systemu. Przyciski pod
listą użytkowników służą do szybkiego przyznania lub odebrania uprawnień użytkownika.
Zmiana wartości w którymkolwiek polu powoduje, że przycisk [Zapisz użytkownika] staje się aktywny.
Próba wybrania innego użytkownika przed zapisaniem danych wywołuje pytanie o zapisanie
wprowadzonych zmian.
Dla każdego użytkownika jest określane prawo do:
 Obciążania rachunku (do tworzenia zleceń)
 Oglądania rachunku, w tym stanu bieżącego rachunku, operacji lub zleceń modyfikowanych
przez innych użytkowników
Zaznaczanie odpowiednich pól przy nazwach grup rachunków pozwala na przeniesienie tego
zaznaczenia na wszystkie rachunki należące do danej grupy.
Zaznaczenie jednego z rachunków w kolumnie domyślny (do obciążania) powoduje, że wybrany
rachunek jest podpowiadany jako domyślny podczas rejestrowania zlecenia.

Kolejnym elementem definicji praw użytkownika są opcje wyświetlania rachunków:
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Ukryj rachunki niedostępne do obciążania - powoduje wyświetlania takich rachunków na
liście wyboru rachunku do obciążenia w kolorze czerwonym i blokowanie ich wyboru.
Ukryj rachunki niedostępne do oglądania - powoduje pominięcie tych rachunków na liście.
Nie wyświetlaj grup rachunków - powoduje, że nie są wyświetlane żadne informacje o
grupach rachunków.
Wyświetlaj tylko grupy rachunków - pozwala na prezentacje na liście rachunków tylko
informacji o grupie rachunków - bez informacji o danych z rachunków będących w grupie.
Ukryj grupy niedostępne do oglądania - zaznaczenie parametru powoduje pominięcie tych
grup na liście rachunków.

Uwaga: Określanie uprawnień użytkowników do rachunków możliwe jest także w opcji Konfiguracja rachunków poprzez
modyfikowanie list użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku.
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