Hyprovision DLP
Zarządzanie kontami użytkowników
systemu Hyprovision DLP
(Wersja 1.1 - 26.08.2014)

HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION
© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. |71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890

wwww.hyprovision.com

W celu zmiany hasła istniejącego konta użytkownika należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

W menu górnym kliknąć „Ustawienia”.
W menu „Ustawienia kliknąć „Użytkownicy”.
W widoku „Ustawienia >> Użytkownicy” kliknąć „Polecenia” obok danego użytkownika.
W oknie „Polecenia” kliknąć „Edytuj”.
W oknie „Modyfikuj rekord” wprowadzić nowe hasło.
W oknie „Modyfikuj rekord” kliknąć „OK”.

Aby móc zmienić hasło konieczne jest zalogowanie się do systemu Hyprovision DLP za pomocą
konta z uprawnieniami „Menu lewe górne >> Ustawienia >> Użytkownicy” typu „Odczyt/Zapis”.
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W celu utworzenia nowej grupy uprawnień dla użytkowników należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

W menu górnym kliknąć „Ustawienia”.
W menu „Ustawienia” kliknąć „Użytkownicy”.
W widoku „Ustawienia >> Użytkownicy” kliknąć „Dodaj”.
W oknie „Nowy rekord” wprowadzić nazwę grupy uprawnień.
W oknie „Nowy rekord” zaznaczyć pole „Grupa”.
W oknie „Nowy rekord” kliknąć „OK”.

Aby móc utworzyć grupę uprawnień konieczne jest zalogowanie się do systemu Hyprovision DLP
za pomocą konta z uprawnieniami „Menu lewe górne >> Ustawienia >> Użytkownicy” typu
„Odczyt/Zapis”.
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W celu utworzenia nowego konta użytkownika należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

W menu górnym kliknąć w „Ustawienia”.
W menu „Ustawienia” kliknąć „Użytkownicy”.
W widoku „Ustawienia >> Użytkownicy” kliknąć „Dodaj”.
W oknie „Nowy rekord” wprowadzić nazwę nowego użytkownika.
W oknie „Nowy rekord” nie zaznaczać pola „Grupa”.
W oknie „Nowy rekord” wprowadzić hasło.
W oknie „Nowy rekord” wybrać grupę uprawnień, jaka ma zostać przypisana użytkownikowi.
W oknie „Nowy rekord” kliknąć „OK”.

Aby móc utworzyć nowego użytkownika konieczne jest zalogowanie się do systemu Hyprovision
DLP za pomocą konta z uprawnieniami „Menu lewe górne >> Ustawienia >> Użytkownicy” typu
„Odczyt/Zapis”.
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W celu zmodyfikowania uprawnień grupy należy:
1)
2)
3)
4)
5)

W menu górnym kliknąć „Ustawienia”.
W menu „Ustawienia” kliknąć „Użytkownicy”.
W widoku „Ustawienia >> Użytkownicy” kliknąć nazwę grupy.
W oknie „Uprawnienia” zaznaczyć pożądane uprawnienia.
W oknie „Uprawnienia” kliknąć „Zamknij”.

Aby móc zmodyfikować uprawnienia grupy konieczne jest zalogowanie się do systemu Hyprovision
DLP za pomocą konta z uprawnieniami „Menu lewe górne >> Ustawienia >> Użytkownicy” typu
„Odczyt/Zapis”.
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