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OpenSpace käyttäjärekisteri 3.0 ominaisuuksien kuvaus
Tämän sovelluksen avulla annetaan henkilöille käyttöoikeuksia intranet –tai internet palvelimella oleviin ASP-sovelluksiin. Mahdollisuus KATSO tunnistukseen
(pankkitunnukset).

-

henkilöiden haku etu- ja/tai sukunimen sekä ”toimipaikan” mukaan
hakutuloksen mukaisten käyttäjätietojen tulostus
joukkosähköpostiviestin lähetys hakutuloksen mukaisille henkilöille
henkilölle voidaan määrittää käyttäjätunnus ja salasana, joilla hän pääsee kaikkiin
niihin sovelluksiin, joihin hänelle on annettu käyttöoikeus
rekisterin ylläpitäjällä mahdollisuus lisätä uusia sovelluksia
Rekisterin kautta oikeudet voidaan jakaa sovelluskohtaisiin käyttöoikeustasoihin.
Esim. NetEazer aluekohtaiset tasot.

Käyttäjärekisteriä voidaan käyttää käyttäjärekisterin ja puhelinluettelo/yhteystietosovelluksen yhdistelmänä. Käyttäjärekisterin tietokantaa voidaan täten myös
käyttää uuden joukkosähköpostisovelluksen ”lähdetietokantana”.
Käyttäjärekisterisovellus sisältää seuraavat ominaisuudet :
Hakuominaisuudet :
Hakukriteereinä voidaan määrittää :
henkilön etu- ja/tai sukunimi tai sen osa
henkilön osasto tai organisaatio (alasvetovalikko)
henkilön käyttäjätyyppi (alasvetovalikosta voidaan valita yksi tai useampi valinta
hakua varten)
henkilön (konsultin) osaamisalue (alasvetovalikko)
sovelluksen nimi (alasvetovalikko)
Tulostusominaisuudet :
Hakutuloksen mukaisista henkilöistä voidaan tulostaa henkilökortti, jossa on näkyvillä
kaikki käyttäjärekisterikantaan henkilöstä tallennetut tiedot (myös mahdollinen kuva).
Kunkin henkilön tiedot tulostuvat omalle A4 -sivulleen.
Tarratulosteet exceliin
Joukkopostin lähetys :
Hakutuloksen mukaisille henkilöille voidaan lähettää joukkopostiviesti käyttäen
selaimen oletussähköpostiohjelmaa.
Henkilön tiedot :
Henkilöstä voidaan tallentaa käyttäjärekisterin tietokantaan seuraavat tiedot :
etu ja sukunimi
henkilön kuva
email, puh, GSM, fax
katuosoite, postinro, postitoimipaikka , PL
käyttäjätyyppi
mikäli käyttäjätyyppi on konsultti (tai vastaava) : yrityksen nimi, yrityksen
katuosoite, postinro, postitoimipaikka, PL, puh, fax, www-osoite
mikäli käyttäjätyyppi on konsultti (tai vastaava), voidaan hänelle määrittää
osaamisalue (yksi tai useampi valinta valittuna ”Osaamisalue” –alasvetovalikosta)
henkilön ”tehtäväkuvaus”
keskus (tai organisaatio) (valitaan alasvetovalikosta)
käyttäjätunnus ja salasana
vapaamuotoinen ”Lisätietoja” –memokenttä
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Lisäksi voidaan määrittää, saadaanko henkilön nimi- ja yhteystiedot julkaista (esim.
jollakin www-sivulla).
Käyttäjärekisteriin voidaan myös tehdä määritys, jolla henkilön käyttöoikeus poistetaan
kaikista mahdollisista sovelluksista, mutta henkilön nimi- ja yhteystiedot jätetään
kuitenkin käyttäjärekisteriin.
Käyttäjätyyppinä on kolme perustyyppiä :
”Peruskäyttäjä”, jolle voidaan määrittää käyttöoikeuksia sovelluksiin
”Konsultti”, jolle voidaan määrittää käyttöoikeuksia sovelluksiin. Lisäksi konsultille
voidaan määrittää yrityksen nimi- ja yhteystiedot sekä osaamisprofiili.
”Tunnukseton käyttäjä”, jolle ei tarvitse määrittää käyttäjätunnusta eikä salasanaa
ja jolle ei näin ollen voida antaa käyttöoikeuksia mihinkään sovelluksiin. Henkilöstä
tallennetaan vain nimi- ja yhteystiedot.
Käyttöoikeus sovelluksiin :
henkilölle voidaan myöntää käyttöoikeus (muulle kuin tunnuksettomalle
käyttäjälle) yhteen tai useampaan sovellukseen, johon hän pääsee samalla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla
henkilölle voidaan määrittää kuhunkin sovellukseen käyttöoikeustaso, joka valitaan
alasvetovalikosta (kussakin sovelluksessa määritetään erikseen, mitä
käyttöoikeuksia kukin käyttöoikeustaso antaa henkilölle sovelluksen sisällä)
henkilölle voidaan myös määrittää aikaväli, jolloin hänellä on käyttöoikeus
yksittäiseen sovellukseen (voidaan myös määrittää pelkkä alkamispvm, jolloin
käyttöoikeus alkaa tai pelkkä loppumispvm, jolloin käyttöoikeus päättyy)
Lisäksi käyttäjärekisterissä on ominaisuus, jolla voidaan kerralla määrittää kaikille tietyn
käyttäjätyypin mukaisille käyttäjille käyttöoikeus (mahdollisella aikaraja- sekä
käyttöoikeusmääreellä) valittuun sovellukseen. Saman toiminnon kautta voidaan myös
päivittää/poistaa käyttöoikeus kaikille tietyn käyttäjätyypin mukaisille käyttäjille valittuun
sovellukseen.
Alasvetovalikoiden tietojen päivitys
Käyttäjärekisterin ylläpitäjällä on mahdollisuus päivittää kaikkia käyttäjärekisterin
alasvetovalikoita :
keskus (tai organisaatio)
konsultin osaamisalueet
käyttäjätyypit
käyttöoikeusmääritykset
sovellusten nimet
Käyttöoikeusmääritysten yhteyteen on mahdollista (ja suotavaa) lisätä selvitys, mitä
käyttöoikeuksia kukin käyttöoikeustaso antaa käyttäjälle missäkin sovelluksessa.
Sovellusten yhteyteen voidaan määrittää myös sovelluksen aloitussivun www-osoite. Näin
ylläpitäjä voi määrittää käyttäjärekisteriin myös sellaisia sovelluksia, jotka hän on itse
asentanut palvelimelle ja joihin hän haluaa antaa käyttöoikeuden vain rajoitetulle
käyttäjäjoukolle. Sovellus määrittää käyttöoikeuden tällaisille sivustoille lähettämiensä
evästeiden avulla.
Palvelimelle voidaan tehdä ”automaattinen sisäänkirjautumissivu”, johon tulee käyttäjän
sisäänkirjautumisen jälkeen automaattisesti esille linkit kaikkiin niihin sovelluksiin, joihin
hänellä on sillä hetkellä voimassaoleva käyttöoikeus.
Käyttäjärekisterin asetuksiin voidaan haluttaessa tehdä määritys, joka tuo em.
”automaattiselle” linkkisivulle näkyviin linkin, jonka kautta käyttäjä pääsee rajoitetusti
muuttamaan omia yhteystietojaan käyttäjärekisterissä esim. vaihtamaan itse salasanansa.
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