Príloha č. 2 Usmernenia č. 6/2007 verzia 5.0
Formulár pre pridelenie/odobratie prístupových oprávnení do systému ISUF

I. časť Údaje o používateľovi a žiadateľovi (vyplní nadriadený používateľa)
Priezvisko a meno, titl. používateľa:  XXX
Tel.:XXX

e-mail: XXX
Prihlasovacie meno do systému ISUF*: XXX

Podpis používateľa:

Názov a adresa používateľa:
XXX
Proces: XXX
Pozicia:
 účtovník
 finančný manažér
 schvaľovateľ
 garant MF SR
 PJT MGR

  auditor
 admin DC
 admin SAP
  aplikačný konzultant
 KEY konzultant
Platnosť používateľa (od):

System ID:

 UFV (vývojový)
x UFT (testovací)
x UFO (produktívny)

Klient:

 _ _ _
 100
 100
Platnosť používateľa (do): 


Aktivita pre kmeňový záznam používateľa: 


 založenie
 zmena
 výmaz
 blokovanie
 odblokovanie


Názov a adresa žiadateľa prístupových práv:
XXX
Dátum žiadosti: XXX
Podpis:

Tel.: XXX

e-mail: XXX
Priezvisko a meno, titl. žiadateľa prístupových práv:
XXX

Používateľ podpisom na tomto formulári potvrdzuje, že:
bol oboznámený s bezpečnostnými zásadami systému ISUF a zaväzujem sa ich dodržiavať;
pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru v tejto organizácii, pred preradením, alebo pred uzavretím projektových činností s dopadom na pridelené prístupové práva požiada o zrušenie prístupových práv do systému ISUF. Používateľ si je vedomý, že opomenutie tejto povinnosti zaslania žiadosti o zrušenie prístupových práv do systému ISUF je považované za bezpečnostný incident, ktorý bude náležitým spôsobom prešetrený;
	sa zaväzuje dodržiavať politiku hesiel stanovenú pre systém ISUF;
	heslo do systému ISUF nebude zdieľať s inými osobami a je si vedomý, že plne zodpovedá za všetky aktivity vykonané pod vlastným prístupovým účtom;
	bezodkladne zmení prístupové heslo do systému ISUF po zistení jeho prezradenia, resp. po zavírení a následnom odvírení počítača;
všetky podozrenia alebo identifikované pokusy narušenia informačnej bezpečnosti nahlási bezodkladne na centrum podpory používateľov DataCentra (ServiceDesk).
II. časť Oprávnenia
Aktuálne priradené oprávnenia (vyplní hlavný garant za všetky procesy v rámci ISUF)
Identifikátor role/profilu
Identifikátor role/profilu
Identifikátor role/profilu
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Navrhované zmeny oprávnení (vyplní hlavný garant za všetky procesy v rámci ISUF)
Identifikátor role/profilu
založ.
výmaz
Identifikátor role/profilu
založ.
výmaz
Identifikátor role/profilu
založ.
výmaz
XXX









Pole
Aktuálna hodnota
Požadovaná hodnota
Transakcie:
WERKS
(SORO, závod)
XXX
XXX
____________
____________
Burks
(SOPO/PJ-Účt. Okruh)
XXX
XXX
____________
____________
FICTR (Fin. Stredisko)
XXX
XXX
____________
____________
GSBER (Pracovný úsek)
XXX
XXX
____________
____________
Dátum žiadosti: xxx
Podpis:

Tel.: xxx

e-mail: xxx
Priezvisko a meno, titl. hl. garanta za účtovníctvo, finančné riadenie :
xxx

III. časť Požadované zmeny objektov SAP (vyplní správca oprávnení)
Zmenu vykonal:
Dátum zmeny:
Podpis správcu oprávnení:
Prihlasovacie meno užívateľa**:
Poznámka:

IV. časť Podpisy (meno, funkcia, podpis)
Projektový manažér ISUF 
Priezvisko a meno, titl.:
Dátum a podpis:
Nevyplnené časti formuláru prečiarknite
* vyplňte v prípade, ak používateľ existuje v systéme ISUF
** vyplňte v prípade, ak používateľ neexistuje v systéme ISUF

