تعریف کاربران
جهت شروع استفاده از سیستم از تعریف کاربران شروع می نماییم.
با انتخاب منوی مدیریت سیستم که صرفا در اختیار کاربر ارشد می باشد صفحه تعریف نقش ها گشوده می شود.

اولین انتخاب این صفحه تعیین نقش ها می باشد.
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لیست ارائه شده کلیه نقش های سیستم را نشان می دهد که قابل فیلتر کردن نیز است.
با انتخاب هر نقش و فشردن دکمه ویرایش امکان ویرایش و یا ایجاد نقش جدید فراهم می شود.

رشته تعیین اختیارات یک کاربر در رشته های چهار قسمتی اختیارات کاربر را تعیین می کند که بخش اول آن فرم های قابل
دسترس هر سیستم و بخش دوم نام نرم افزار و بخش سوم نام نقش و بخش چهارم سطح دسترسی کاربر می باشد .برای تعیین یک
دسترسی جدید ابتدا کاربر برروی محلی خالی درجدول زیر تیتر نرم افزار کلیک کرده و سپس نشانگر برروی نرم افزار مورد نظر
قرارداده شده مجددا کلیک می کند تا نام نرم افزار درجدول ثبت شود سپس سطح دسترسی در محل مربوطه وارد می گردد و با
دابل کلیک برروی رشته تعیین فرم ها جدول مربوطه باز می شود که با انتخاب الزمه اختیارات فرم ها برای نقش قابل تعیین خواهد
بود.
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با انتخاب هرردیف عدد  1در رشته مربوطه جایگزین می شود .درصورت عدم انتخاب عدد  0در رشته قرار داده می شود.
پس از تعریف نقش ها زمان تعیین کاربران و نقش آن ها می باشد .به این منظور از دکمه تعیین کاربران استفاده می شود با فشار
این دکمه جدول کاربران سیستم باز می شود.

با انتخاب هر نفر و فشردن کلید ویرایش می توان مشخصات کاربر را ویرایش و یا کاربر جدید ایجاد کرد.
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قابلیت تغییر سطح برای کسانی که مجاز باشند عدد  1و درغیر این صورت عدد  0می باشد در این صورت کاربر صرف نظر از سطح
دسترسی تعیین شده نمی تواند سطح اسناد را تغییر دهد.
انبار اصلی تعیین شده برای هر کاربر انبار پیش فرض مشارالیه در سیستم کنترل موجودی می باشد .ضمنا با دابل کلیک برروی این
شماره لیست انبارهای قابل دسترس برای کاربر مشاهده خواهد شد که قابل افزایش و کاهش نیز می باشد .ضمنا چنان چه این شماره
 0باشد کاربر هر انباری را می تواند انتخاب کند.

دو گزینه دیگر به نام اخطار تغییر رمز برای الزام کاربران برای تغییر رمز خود می باشد که در صورت نیاز توسط کاربر ارشد فعال می
شود .دراین صورت به کاربران چند روز فرصت داده می شود که رمز عبور خود را تغییر دهند و درغیر این صورت رمز عبور غیرفعال
خواهد شد.
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