JUHEND MTR-i KASUTAJATE LOOMISEKS AAR-i ABIL (versioon: 18.06.2014)
1. Valige ülevalt paremalt nurgast asutuse administraatori roll

2. E-teenustest

„Ametnikule“

leidke

autoriseerimise

rakendus.

3. Sisenege rakendusse. NB! Siin on ka rakenduse üldine kasutusjuhend. Seal on laiemalt kirjas
kõik AARi võimalused, samas on seda rohkem kui meil MTRi jaoks vaja läheb. Seega oleme
teinud käesoleva kontsentreeritud juhendmaterjali.
4. Vaatamata valitud rollile, tuleb Teil otsida oma asutus. Ikoon
avab otsingu loendi. NB!
Menüüd kasutades, peate alati alustama otsingut üle terve rakenduse andmete. Asutuse
andmed otsingutulemuses avanevad, kui klikite registrikoodi lingil

5. Kontrollige, kas teie asutuse ametikohad ja inimesed on süsteemis olemas – vajutage tabile
„Ametikohad“ (tagasi asutuse andmetele pääseb kas back nupuga või uuesti asutust otsides).
6. Kui ametikohti ja inimesi ei ole, siis saab need sisestada menüüjaotuse Isikud alt.
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7. Rollid: MTR-is on järgmised kasutajate rollid: Administraator, Allkirjastaja, Järelevaataja,
Kooskõlastaja, Menetleja, Registripidaja.
Kui mingi rolli täitjaid on asutuses rohkem kui kaks-kolm, tuleks luua vastavatele rollidele
grupid. Õigused saab määrata grupi ametikohtadele korraga. Looge „Uus grupp“, mille nimi
võiks kirjeldada rolli.
8. Lisage gruppi (tab „Uus grupi õigus“) kasutajaroll. Selleks peate Õiguste loetelust leidma
koha, kus nimetused algavad terminiga MTR:. Lisamine toimub ükshaaval ja seejärel peate
saama tagasi „Grupi“ vormile (Vajutus tabil „Grupile“ või back nupp).

9. Kasutajatele rolliõiguste määramine: Kui lõite rollipõhised grupid, tuleb nüüd lisada nendesse
gruppidesse vajalikud ametikohad „Uus grupi liige“. Kui otsustasite gruppe mitte luua, tuleb
kõikidele vajalikele ametikohtadele lisada „Uus ametikoha õigus“.
10. Järgmiseks on vaja luua grupid tegevusalade õiguste määramiseks. Looge „Uus grupp“, mille
nimi võiks kirjeldada tegevusvaldkonda, millise tegevusalade õigusi see grupp määrab, ja
grupi liik peaks olema „Töögrupp“. Näiteks „MTR Sotsiaal“ või „MTR Kaubandus“.
11. Lisage gruppi (tab „Uus grupi õigus“) MTR tegevusalad, millega Teie asutuses tegeletakse.
Lisamine toimub ükshaaval ja seejärel peate saama tagasi „Grupi“ vormile (Vajutus tabil
„Grupile“ või back nupp) MTR tegevusalade õiguste nimetuse ees on alati termin
„MTR:Tegevusala:“ ja need on tähestikulises järjestuses.
12. Nüüd tuleb ka tegevusala õigused määrata ametikohtadele. Selleks tuleb vajalikud
ametikohad lisada õigetesse gruppidesse.
13. Gruppi kuuluvaid ametikohti ja õiguseid näeb, kui gruppide nimekirjas klikkida grupi nime
lingil.

