Uživatelské nastavení pracovních stanic (SKP) a celé sítě IKI prošlo složitým vývojem. Na rozdíl od značně restriktivního nastavení je dnes díky zásadním změnám možno přejít k několika
úrovním uživatelských práv, aby byl uspokojen nejen začátečník,
ale i značně pokročilý uživatel výpočetní techniky. Nové ASD přinese možnost nastavovat jednotlivé šablony pod uživatelskými
skupinami.
Současné řešení však dává jednotlivým školám možnost se
rozhodnout, kterou cestou půjdou:

Výběr šablon (případnou jejich kombinaci) provede škola. ICTK
správce ohlásí pomocí nástěnky ICTK správce (http://zc.acol.cz) či
emailu (dispecink@acol.cz) požadavek na změnu nastavení. Požadavek musí obsahovat číslo šablony pro obě skupiny. Příklad:
„Žádám pro žáky šablonu 2, pro učitele 3“. Aplikování šablon
bude provedeno vzdáleně (bez součinnosti ICTK správce) do 2 dnů.
ICTK správce dostane zpětnou informaci o úspěšném nasazení na
škole.

1. Původní nastavení s plným zabezpečením provozu
a bezpečnosti.

Jak je to s pravomocemi?

2. Nastavení umožňující celou řadu služeb, ale s vyšší
mírou odpovědnosti ředitele školy a správce ICTK
3. Uživatelské nastavení stanovuje ICTK správce na základě souhlasu ředitele. Tento systém plně respektuje
požadavky školy za podmínky, že škola přebírá odpovědnost a garanci některých kroků.
V tomto letáku najdete základní charakteristiku jednotlivých
stupňů nastavení, způsob jejich zajištění a další související
informace.

SIPVZ
STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA
VE VZDĚLÁVÁNÍ

IKI – základní uživatelská
nastavení

Pravomoc rozhodnout, například o zákazu ukládání souborů z Internetu, tak byla přenesena na ICTK správce, nebo ředitele školy.
Pokud škola požádá o instalaci nových typů šablon, budou tyto
instalovány. Technicky je řešení realizováno vzdálenou instalací
nových konfiguračních souborů ochranného systému OptimAccess
a nasazením programového prostředku, který zabraňuje překročení
diskové kvóty uživatelem.

Informace pro ředitele škol
s instalovanou infrastrukturou

Pro realizaci vyšší úrovně nastavení je však nezbytné
podepsat nový Provozní řád. Neopomeňte, prosím se
s ním seznámit.

Základní informace najdete v letáku nový Provozní řád a na
www.e-gram.cz
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Uživatelské nastavení IKI

Podle čeho si mám vybrat?
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Právo volby nese s sebou odpovědnost

Původní nastavení – Šablona 1

Na všech pracovních stanicích je od počátku nainstalována aplikace Optim Access, která umožňuje pomocí šablon definovat uživatelská práva jednotlivých skupin uživatelů.

Méně zkušený uživatel může dále využívat původní nastavení se
všemi omezeními vyplývajícími z původního provozního řádu.
Na druhé straně jsou ale možnosti žáků významným způsobem
omezeny-zejména pak ukládání souborů na disk. Prostředí stanic
je důsledně zabezpečeno proti jeho narušení.

V IKI bylo dosud uplatňováno jednotné nastavení všech pracovních
stanic s přísnými omezeními,
která byla definovány v univerzální šabloně.
Dnes má však ICTK správce
možnost určit úroveň správy
a uživatelských práv tak,
jak odpovídají znalostem
a dovednostem učitelů
a žáků.
Jednotlivé stupně nastavení jsou definovány jako
Šablony. Šablona číslo 3
nyní představuje plné uvolnění funkčních omezení ve prospěch koncového uživatele. Odstraňuje všechny restrikce a přináší s sebou však vyšší míru odpovědnosti. Je plně na vedení školy a správci, jak bude systém
fungovat.
Významnou změnou je i neustálá kontrola
velikosti diskové kvóty, která je pevně nastavena. Pokud dojde k jejímu překročení, tak,
že nelze uložit cestovní profil, například nadbytečným ukládáním souborů, je uživatel
okamžitě informován a nemůže se ze
systému odhlásit.

Úplné uvolnění restrikcí
– Šablona 3
Všechny ochrany Optim Access
jsou vypnuty. Protože uživatel má plný přístup ke stanici
může svými zásahy způsobit
její částečnou nebo úplnou
nefunkčnost. Správce je v takovém případě povinen obnovit původní funkce pomocí
nástrojů, které má k dispozici
(image).
Teprve v případě, že nelze takto způsobenou závadu tímto způsobem odstranit, je nutno objednat
servisní zásah a dál postupovat podle nového Provozního řádu.

Nastavení podle potřeb školy
– Šablona 2
Druhá úroveň nastavení již neobsahuje omezení Internet Exploreru. Uživatel může ukládat soubory z internetu a volně pracovat
s aplikacemi (nastavení domovské stránky, download souborů,
kontextové menu a ovládací panely). Byla upravena nastavení
základní kancelářských aplikací, aby byly uživatelsky přívětivější
a respektovaly vlastní nastavení uživatele. Zapnuta zůstávají některá systémová omezení, která ale nijak neomezují běžného uživatele při práci s výukovými aplikacemi či při práci s kancelářským
balíkem MS Office. Uvedené nastavení má jednu podstatnou
výhodu před úplným omezením restrikcí. Pokud dojde k nějakým
problémům s uživatelským profilem, lze jej snadno obnovit. Tento
přístup významně šetří čas správce a urychluje obnovu funkcionality stanice.
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