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Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε λύση που απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο 

σύστημα ασφαλείας, έτσι ώστε μόνο τα άτομα με την κατάλληλη εξουσιοδότηση να έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης στις πληροφορίες του συστήματος. Ως ελάχιστο μέτρο ασφαλείας απαιτείται η αντιστοίχηση ID 

και κωδικού πρόσβασης στους χρήστες, ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στο πρόγραμμα. Το Microsoft 

Dynamics NAV - InnovEra ERP πληροί αυτή την προϋπόθεση, διότι συνδυάζει το δικό του σύστημα 

ασφαλείας με το σύστημα ασφαλείας Active Directory που παρέχουν τα Windows, καθώς και με το 

σύστημα μοναδικής σύνδεσης των Windows. 

Με το Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP έχετε πλήρη έλεγχο των πληροφοριών στις οποίες έχει 

πρόσβαση κάθε χρήστης. Μπορείτε να δημιουργήσετε χρήστες, να τους αναθέσετε ρόλους και να 

τροποποιήσετε τα δικαιώματα αυτών των χρηστών και των ρόλων τους στο InnovEra.  

Επιπλέον, στο SQL Server Option for InnovEra ERP, μπορείτε να ορίσετε φίλτρα ασφαλείας που 

περιορίζουν τα δικαιώματα που εκχωρείτε σε κάθε χρήστη ή ρόλο, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένους πελάτες, προμηθευτές, διαστάσεις κλπ. 

Για να δημιουργήσετε χρήστες στο Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP, πρέπει να τους δώσετε μια 

ταυτότητα στη βάση δεδομένων, η οποία θα τους επιτρέπει να συνδεθούν στο σύστημα. Όταν ο χρήστης 

συνδεθεί στη βάση δεδομένων, θα μπορεί να εκτελέσει εργασίες σύμφωνα με τα δικαιώματα που του 

έχουν εκχωρηθεί. 

 

1.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Στο Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικές 

μεθόδους σύνδεσης: 

 Πιστοποίηση Διακομιστή Βάσης δεδομένων 

 Έλεγχο Ταυτότητας Windows 

Για να χρησιμοποιήσετε την «Πιστοποίηση Διακομιστή Βάσης δεδομένων» πρέπει να σας εκχωρηθεί 

δικαίωμα σύνδεσης βάσης δεδομένων στο InnovEra. Για να χρησιμοποιήσετε τον «Έλεγχο Ταυτότητας 

Windows», πρέπει να έχετε έναν έγκυρο λογαριασμό Windows στον τρέχοντα τομέα και να σας έχει 

εκχωρηθεί δικαίωμα σύνδεσης Windows στο Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP. 

Όλες οι ομάδες ασφαλείας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory θα είναι ορατές στο Microsoft 

Dynamics NAV - InnovEra ERP. Μπορείτε να εκχωρήσετε σε αυτές τις ομάδες της υπηρεσίας καταλόγου 

Active Directory δικαίωμα σύνδεσης Windows και να τους αναθέσετε ρόλους στο Microsoft Dynamics NAV 

- InnovEra ERP. 

Το σύστημα ασφαλείας του Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP εξαρτάται από την εκάστοτε εταιρεία 

και περιέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε χρήστη με δυνατότητα 

πρόσβασης σε συγκεκριμένη εταιρεία. Συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους που 

έχουν ανατεθεί στους χρήστες, καθώς και τα όποια δικαιώματα τους έχουν εκχωρηθεί. Αν καθορίσετε ότι 

τα δικαιώματα που έχει ένας χρήστης ισχύουν για μια συγκεκριμένη εταιρεία στη βάση δεδομένων, ο 

χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί μόνο αυτή την εταιρεία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το σύστημα ασφαλείας του Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP ενεργοποιείται όταν δημιουργείτε την 

πρώτη σύνδεση. Η πρώτη σύνδεση δημιουργείται τότε για έναν superuser, στον οποίο ανατίθεται ο ρόλος 

SUPER στο InnovEra. Σε αυτή την περίπτωση ο superuser ελέγχει και διαχειρίζεται την πρόσβαση στη 
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βάση δεδομένων από το Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP. Μέχρι να δημιουργήσετε έναν 

superuser, κάθε χρήστης με πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να κάνει όποια συναλλαγή θέλει σε μια βάση 

δεδομένων του Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP. 

Μια από τις πρώτες ενέργειες ενός superuser είναι η δημιουργία ID χρηστών για τους άλλους χρήστες που 

θα έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων και η αντιστοίχηση ρόλων στους χρήστες αυτούς. Στο Microsoft 

Dynamics NAV - InnovEra ERP, τα δικαιώματα εκχωρούνται σε επίπεδο εταιρείας. 

 

1.3. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

Το σημαντικότερο τμήμα του συστήματος ασφαλείας για το SQL Server Option for Microsoft Dynamics 

NAV - Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP είναι η διαδικασία συγχρονισμού. Η διαδικασία αυτή 

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχει το παράθυρο «Χρήστες» στο Microsoft Dynamics NAV - 

InnovEra ERP αντιστοιχούν στις πληροφορίες που περιέχει το σύστημα ασφαλείας του SQL Server. 

Οι λογαριασμοί χρηστών βάσης δεδομένων SQL Server περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 

που έχουν οι χρήστες όσον αφορά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων. Οι 

πληροφορίες για τη διαχείριση των δικαιωμάτων όσον αφορά τα αντικείμενα του Microsoft Dynamics NAV - 

InnovEra ERP περιλαμβάνονται στο InnovEra ERP. 

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε αλλαγές στο σύστημα ασφαλείας του Microsoft Dynamics NAV - 

InnovEra ERP, πρέπει να συγχρονίζετε το σύστημα ασφαλείας με τον SQL Server.  

Για το συγχρονισμό του συστήματος ασφαλείας, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, Ασφάλεια, 

Συγχρονισμός. Για να συγχρονίσετε το σύστημα ασφαλείας, πρέπει να έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο 

σύστημα ασφαλείας του Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP. 

 

1.4. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Εάν χρησιμοποιείτε την πιστοποίηση βάσης δεδομένων για πρόσβαση στο Microsoft Dynamics NAV - 

InnovEra ERP, πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων. 

Εάν εργάζεστε σε ένα σύστημα με πολλούς χρήστες και σας έχει δοθεί το ID χρήστη και ο κωδικός 

πρόσβασης από το διαχειριστή του συστήματος, σας συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας 

την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα. (Με τον τρόπο αυτό, είστε σίγουροι ότι είστε ο μόνος 

που τον γνωρίζει.) Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν εργάζεστε σε σύστημα ενός χρήστη και έχετε ορίσει το 

δικό σας ID χρήστη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι κωδικοί πρόσβασης δεν έχουν χρονικό όριο στο Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP. Εάν θέλετε 

να ορίσετε χρονικό όριο για την πρόσβαση, μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για το ID χρήστη ή 

μπορείτε να ορίσετε μια επιτρεπτή περίοδο καταχώρησης για κάθε χρήστη. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 

στο Κύριο Μενού επιλέγοντας διαδοχικά Διαχείριση Εφαρμογών, Παραμετροποίηση, Χρήστες, 

Παραμετροποίηση Χρηστών. 

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης ή το ID χρήστη, μπορείτε να επιχειρήσετε την εισαγωγή του όσες 

φορές χρειαστεί. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης από ένα χρήστη που έχει 

δικαίωμα αλλαγής των κωδικών πρόσβασης άλλων ατόμων. 

Αν όλοι οι χρήστες ξεχάσουν τα ID χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασής τους (οι κωδικοί πρόσβασης 

είναι κρυπτογραφημένοι ώστε να μην εμφανίζονται πουθενά στο πρόγραμμα), θα πρέπει να 

επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Data Communication.  
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2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Για να προσθέσετε νέους χρήστες στο σύστημα, θα πρέπει να τους αντιστοιχήσετε είτε μια σύνδεση βάσης 

δεδομένων είτε μια σύνδεση Windows. Η δημιουργία μιας σύνδεσης βάσης δεδομένων περιλαμβάνει την 

αντιστοίχηση ID χρήστη σε νέους χρήστες και την αντιστοίχηση ενός ή περισσότερων ρόλων με τα 

κατάλληλα δικαιώματα σε αυτούς τους χρήστες. Οι χρήστες που έχουν σύνδεση βάσης δεδομένων πρέπει 

να κάνουν χρήση της πιστοποίησης της βάσης δεδομένων για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή. 

Τόσο το παράθυρο «Σύνδεση Βάσης Δεδομένων» όσο και η διαδικασία δημιουργίας μιας σύνδεσης βάσης 

δεδομένων θα είναι διαφορετικά, ανάλογα με την έκδοση του Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP 

που χρησιμοποιείτε. 

 

2.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ SQL SERVER  

Για να ορίσετε έναν superuser δείτε το παράδειγμα που ακολουθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια 

διαδικασία για να δημιουργήσετε συνδέσεις βάσης δεδομένων για άλλους χρήστες. Οι χρήστες που έχουν 

σύνδεση βάσης δεδομένων πρέπει να κάνουν χρήση της πιστοποίησης της βάσης δεδομένων για να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή. 

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση βάσης δεδομένων για έναν χρήστη, ο διαχειριστής του 

συστήματος θα πρέπει να δημιουργήσει μια σύνδεση για τον χρήστη (χρησιμοποιώντας πιστοποίηση SQL 

Server) στον SQL Server που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης. 

Για να ορίσετε έναν superuser: 

1. Επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Συνδέσεις Βάσης δεδομένων, και θα εμφανιστεί το παράθυρο 

Συνδέσεις Βάσης δεδομένων. 

2. Στο πεδίο Κωδ. Χρήστη, εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη - στην περίπτωση αυτή SUPERUSER. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια γράμματα θέλετε, πεζά ή κεφαλαία. Το πρόγραμμα μετατρέπει 

όλα τα γράμματα σε κεφαλαία. Αργότερα μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη σε αυτό το πεδίο. 

Θυμηθείτε ότι αυτός ο κωδικός πρέπει να είναι ίδιος με το ID της σύνδεσης του χρήστη στον SQL 

Server. 

3. Στο πεδίο Όνομα εισαγάγετε το όνομα του χρήστη στον οποίον ανήκει ο συγκεκριμένος κωδικός. 

4. Στο πεδίο Ημ/νία Λήξης, μπορείτε να εισαγάγετε την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης 

θα μπορεί να συνδεθεί στο πρόγραμμα. Για λόγους ασφαλείας, οι superuser δεν πρέπει να έχουν 

περιορισμό ημερομηνίας. 

Δε χρειάζεται να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης εδώ, γιατί αυτό έγινε ήδη στον SQL Server. Αν ο χρήστης 

θέλει να έχει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP, πρέπει να 

εισαγάγει το ID χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που εισήγαγε στον SQL Server. 

 

2.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ WINDOWS 

Μπορείτε να προσθέσετε ένα χρήστη ή μια ομάδα Windows στη λίστα συνδέσεων Windows με δυνατότητα 

πρόσβασης στο σύστημα. Οι χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί δικαίωμα σύνδεσης Windows πρέπει 

να χρησιμοποιήσουν τον έλεγχο ταυτότητας Windows για να αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων. 

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Windows: 

1. Επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Συνδέσεις Windows για να ανοίξετε το παράθυρο Συνδέσεις 

Windows. 
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2. Στο πεδίο ID, κάντε κλικ στο βοηθητικό κουμπί και θα εμφανιστεί το παράθυρο Χρήστες & Ομάδες 

Windows που περιλαμβάνει όλους τους χρήστες και τις ομάδες Windows που είναι διαθέσιμες στον 

τρέχοντα τομέα. 

3. Επιλέξτε το χρήστη ή την ομάδα Windows για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση 

Windows. 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και ο χρήστης ή η ομάδα Windows θα προστεθεί στο παράθυρο Συνδέσεις 

Windows. 

Σημαντικό 

Στον πίνακα «Σύνδεση Windows» πρέπει να εισαγάγετε την ομάδα Windows και το λογαριασμό Windows 

για κάθε μεμονωμένο χρήστη που είναι μέλος της ομάδας αυτής. Δεν χρειάζεται να αναθέσετε ρόλους 

Microsoft Dynamics NAV στους μεμονωμένους χρήστες, όταν οι ρόλοι της ομάδας Windows περιέχουν 

όλα τα δικαιώματα που χρειάζονται οι χρήστες.  

Στο SQL Server Option, πρέπει να εισαγάγετε το λογαριασμό χρηστών Windows στον πίνακα "Σύνδεση 

Windows" πριν εκχωρήσετε δικαιώματα SQL στο χρήστη αυτόν στη βάση δεδομένων SQL. 

Συγχρονισμός 

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε αλλαγές στο σύστημα ασφαλείας του Microsoft Dynamics NAV, πρέπει 

να συγχρονίζετε το σύστημα ασφαλείας με τον SQL Server.  

Για το συγχρονισμό του συστήματος ασφαλείας, επιλέξτε "Εργαλεία", "Ασφάλεια", "Συγχρονισμός". Για να 

συγχρονίσετε το σύστημα ασφαλείας, πρέπει να έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα ασφαλείας του 

Microsoft Dynamics NAV. 

 

2.4. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στο ακόλουθο παράδειγμα αντιστοίχισης ρόλου σε σύνδεση βάσης δεδομένων, θα εκχωρήσετε στον 

superuser τα κατάλληλα δικαιώματα. 

Για να αντιστοιχίσετε ένα ρόλο σε σύνδεση βάσης δεδομένων: 

1. Επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Συνδέσεις Βάσης δεδομένων, και θα εμφανιστεί το παράθυρο 

Συνδέσεις Βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο τρέχουσας εγγραφής στην αριστερή 

πλευρά του παραθύρου είναι δίπλα στη σύνδεση του χρήστη στον οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε 

αυτόν το ρόλο. 

2. Επιλέξτε Ρόλοι στο κάτω μέρος του παραθύρου. Εμφανίζεται το παράθυρο Ρόλοι για αυτή τη σύνδεση 

βάσης δεδομένων. Το παράθυρο παραθέτει τους ρόλους που έχουν ανατεθεί σε αυτόν το χρήστη. 

3. Στο πεδίο ID Ρόλου, κάντε κλικ στο βοηθητικό βέλος. Εμφανίζεται το παράθυρο Ρόλοι με τους ρόλους 

που υπάρχουν ήδη στο πρόγραμμα. 

4. Επιλέξτε το ρόλο που θέλετε να αντιστοιχήσετε στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων και κάντε κλικ στο 

OK. 

Σε κάθε χρήστη μπορείτε να αντιστοιχήσετε έναν ή περισσότερους ρόλους ακολουθώντας την εξής 

διαδικασία: 

Από προεπιλογή, τα δικαιώματα ισχύουν για όλες τις εταιρείες στη βάση δεδομένων, αλλά μπορούν να 

περιοριστούν σε συγκεκριμένη εταιρεία. Για να γίνει αυτό, εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας (ή 

χρησιμοποιήστε το βοηθητικό βέλος στο πεδίο Εταιρεία στη δεξιά πλευρά του παραθύρου). Για να 

ισχύουν τα δικαιώματα για περισσότερες από μία εταιρείες, πρέπει να ορίσετε μία γραμμή ανά εταιρεία 

(κάθε γραμμή ξεκινά με το ίδιο ID ρόλου). Αν καθορίσετε ότι τα δικαιώματα που έχει ένας χρήστης ισχύουν 

για μια συγκεκριμένη εταιρεία στη βάση δεδομένων, ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί μόνο αυτή την 

εταιρεία. 
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2.5. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης βάσης δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV - 

InnovEra ERP, πρέπει να της αντιστοιχηθεί ένας ρόλος. 

Για να αντιστοιχήσετε ένα ρόλο σε μια σύνδεση βάσης δεδομένων: 

1. Επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Ρόλοι.. 

2. Επιλέξτε το ρόλο που θέλετε να αντιστοιχήσετε σε μια σύνδεση βάσης δεδομένων. 

3. Επιλέξτε Ρόλος, Συνδέσεις Βάσης δεδομένων. Εμφανίζεται το παράθυρο Συνδέσεις Βάσης 

δεδομένων για τον συγκεκριμένο ρόλο, στο οποίο εμφανίζεται ένας κατάλογος των συνδέσεων βάσης 

δεδομένων στις οποίες έχει αντιστοιχηθεί ο συγκεκριμένος ρόλος. 

4. Στη στήλη ID Χρήστη επιλέξτε μια νέα γραμμή και κάντε κλικ στο βοηθητικό βέλος Εμφανίζεται ένα 

παράθυρο με όλους τους χρήστες που έχουν συνδέσεις βάσης δεδομένων. 

5. Επιλέξτε τη σύνδεση βάσης δεδομένων στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε το ρόλο αυτό. 

Κάντε κλικ στο OK και η συγκεκριμένη σύνδεση βάσης δεδομένων θα προστεθεί στον κατάλογο 

συνδέσεων βάσης δεδομένων που έχουν τον συγκεκριμένο ρόλο. 

Στη συγκεκριμένη σύνδεση βάσης δεδομένων έχει τώρα αντιστοιχηθεί ο συγκεκριμένος ρόλος για όλες τις 

εταιρείες που περιλαμβάνει η τρέχουσα βάση δεδομένων. 

 

2.6. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ WINDOWS 

Μπορείτε να αναθέσετε ένα ρόλο Microsoft Dynamics NAV σε χρήστες και ομάδες Windows. 

Για να αντιστοιχίσετε ένα ρόλο: 

1. Επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Ρόλοι, και θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρόλοι. 

2. Επιλέξτε το ρόλο στο Microsoft Dynamics NAV που θέλετε να τροποποιήσετε και επιλέξτε Ρόλος, 

Συνδέσεις Windows. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Συνδέσεις Windows για τον συγκεκριμένο ρόλο. 

Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται όλοι οι χρήστες και ομάδες Windows στους οποίους έχει ήδη 

αντιστοιχιστεί ο συγκεκριμένος ρόλος στο Microsoft Dynamics NAV. 

3. Για να προσθέσετε ένα χρήστη ή μια ομάδα Windows στη λίστα, επιλέξτε μια κενή σειρά. 

4. Στο πεδίο ID Σύνδεσης, κάντε κλικ στο βοηθητικό κουμπί. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Συνδέσεις 

Windows. Αυτό το παράθυρο περιλαμβάνει έναν κατάλογο όλων των χρηστών και των ομάδων 

Windows που μπορούν να συνδεθούν στο Microsoft Dynamics NAV. 

5. Επιλέξτε το χρήστη ή την ομάδα στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε τον συγκεκριμένο ρόλο στο 

Microsoft Dynamics NAV και κάντε κλικ στο κουμπί OK. 

Ο χρήστης ή η ομάδα θα προστεθεί στη λίστα που εμφανίζεται στο παράθυρο Συνδέσεις Windows για 

τον συγκεκριμένο ρόλο. 

Σε προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Dynamics NAV, μπορούσατε να εισαγάγετε μια ομάδα Windows 

στον πίνακα Σύνδεση Windows και να αναθέσετε ρόλους Microsoft Dynamics NAV στην ομάδα αυτή. Η 

εκχώρηση των δικαιωμάτων στον κάθε χρήστη που ήταν μέλος της ομάδας γινόταν κατά τη σύνδεσή του 

στο σύστημα και το άνοιγμα της βάσης δεδομένων.  

Ωστόσο, στο Microsoft Dynamics NAV, πρέπει να εισαγάγετε την ομάδα Windows στον πίνακα Σύνδεση 

Windows και να πληκτρολογήσετε το λογαριασμό Windows για κάθε μεμονωμένο χρήστη που είναι μέλος 

της ομάδας. Δεν χρειάζεται να αναθέσετε ρόλους Microsoft Dynamics NAV στους μεμονωμένους χρήστες, 

όταν οι ρόλοι της ομάδας Windows περιέχουν όλα τα δικαιώματα που χρειάζονται οι χρήστες.  
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Στο SQL Server Option, πρέπει να εισαγάγετε το λογαριασμό χρηστών Windows στον πίνακα Σύνδεση 

Windows πριν εκχωρήσετε δικαιώματα SQL στο χρήστη αυτόν στη βάση δεδομένων SQL. 

Συγχρονισμός 

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε αλλαγές στο σύστημα ασφαλείας του Microsoft Dynamics NAV, πρέπει 

να συγχρονίζετε το σύστημα ασφαλείας με τον SQL Server.  

Για το συγχρονισμό του συστήματος ασφαλείας, επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Συγχρονισμός. Για να 

συγχρονίσετε το σύστημα ασφαλείας, πρέπει να έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα ασφαλείας του 

Microsoft Dynamics NAV. 

 

2.7. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ WINDOWS 

Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης Windows στο Microsoft Dynamics NAV, πρέπει να της 

αντιστοιχιστεί ένας ρόλος. 

Οι συνδέσεις Windows στο Microsoft Dynamics NAV αντιστοιχούν στους χρήστες Windows και στις ομάδες 

του τομέα των Windows. Αν ο τομέας και οι υπολογιστές-πελάτες σας εκτελούν Windows Vista, Windows 

2008 ή Windows XP, και ο SQL Server εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008, μπορείτε να 

δώσετε στους χρήστες Windows και στις ομάδες ρόλους στο Microsoft Dynamics NAV. Μπορείτε επίσης 

να κάνετε τους ρόλους Microsoft Dynamics NAV μέλη των ομάδων ασφαλείας των Windows. 

Για να αντιστοιχίσετε ένα ρόλο σε μια σύνδεση Windows: 

1. Επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Ρόλοι, και θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρόλοι. 

2. Επιλέξτε το ρόλο που θέλετε. 

3. Επιλέξτε Ρόλος, Συνδέσεις Windows. Εμφανίζεται το παράθυρο Συνδέσεις Windows για τον 

συγκεκριμένο ρόλο, στο οποίο εμφανίζεται ένας κατάλογος των συνδέσεων Windows στις οποίες έχει 

αντιστοιχιστεί ο συγκεκριμένος ρόλος. 

4. Στο πεδίο ID Σύνδεσης, επιλέξτε μια νέα γραμμή και κάντε κλικ στο βοηθητικό κουμπί. Εμφανίζεται ένα 

παράθυρο με όλους τους χρήστες που έχουν συνδέσεις βάσης δεδομένων. 

5. Επιλέξτε τη σύνδεση Windows στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε αυτόν το ρόλο. 

6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και η συγκεκριμένη σύνδεση Windows θα προστεθεί στον κατάλογο 

συνδέσεων Windows που έχουν τον συγκεκριμένο ρόλο. 

Στη συγκεκριμένη σύνδεση Windows έχει τώρα αντιστοιχιστεί ο συγκεκριμένος ρόλος για όλες τις εταιρείες 

που περιλαμβάνει η τρέχουσα βάση δεδομένων 

 

2.8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΟΛΩΝ  

Εάν οι προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού ή της 

εταιρείας σας, μπορείτε πάντα να δημιουργήσετε νέους ρόλους. 

Για να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο: 

1. Επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Ρόλοι, και θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρόλοι. 

2. Επιλέξτε Επεξεργασία, Εισαγωγή Νέου (ή πατήστε F3) για να εμφανιστεί μια κενή γραμμή στην 

οποία θα δημιουργήσετε τη νέα ομάδα. 

3. Στο πεδίο ID Ρόλου, εισαγάγετε ένα ID για το νέο ρόλο. 

4. Στο πεδίο Όνομα, εισαγάγετε μια περιγραφή για το νέο ρόλο. 

5. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή κάντε κλικ στην επόμενη γραμμή για να αποδεχτείτε το νέο ρόλο. 
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6. Κάντε κλικ ξανά στο νέο ρόλο. 

7. Επιλέξτε Ρόλος, Δικαιώματα και εμφανίζεται το παράθυρο Δικαιώματα για το νέο αυτό ρόλο. Επειδή 

πρόκειται για νέο ρόλο, το παράθυρο θα είναι κενό. 

8. Στο παράθυρο Δικαιώματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό βέλος στο πεδίο Τύπος 

Αντικειμένου για να επιλέξετε τον τύπο αντικειμένου για το οποίο θέλετε να εκχωρήσετε δικαίωμα, και 

στη συνέχεια, την παρουσία (instance) αυτού του αντικειμένου. Εισαγάγετε την τιμή Ναι κάτω από τα 

δικαιώματα που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο ρόλο (για παράδειγμα, δικαίωμα ανάγνωσης), ή επιλέξτε 

Ναι με τη βοήθεια του βοηθητικού βέλους στα δεξιά του πεδίου. Αυτά τα δικαιώματα θα εκχωρηθούν 

στο νέο ρόλο. 

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να εκχωρήσετε εκτεταμένα δικαιώματα στο ρόλο, μπορείτε να επιλέξετε Όλα 

τα Αντικείμενα στο κάτω μέρος του παραθύρου. Εμφανίζεται ένας κατάλογος όλων των αντικειμένων 

στην εφαρμογή. 

9. Αν επιλέξετε Όλα τα Αντικείμενα, εμφανίζεται το παράθυρο Δικαιώματα (Όλα τα Αντικείμενα). 

Εισαγάγετε την τιμή Ναι στα πεδία για τα δικαιώματα που θέλετε να δώσετε στο ρόλο, ή επιλέξτε Ναι με 

τη βοήθεια του βοηθητικού βέλους στα δεξιά του πεδίου. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK του 

παραθύρου Δικαιώματα (Όλα τα Αντικείμενα), οι γραμμές με τη σήμανση Ναι αντιγράφονται στο 

παράθυρο Δικαιώματα για τον συγκεκριμένο ρόλο, όπου θα μπορείτε να τις δείτε. 

10. Αν επιλέξετε Δεδομένα Πίνακα στο πεδίο Τύπος Αντικειμένου, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ένα 

φίλτρο ασφαλείας. Στο πεδίο Φίλτρο Ασφαλείας, κάντε κλικ στο βοηθητικό κουμπί και χρησιμοποιήστε 

το τυπικό παράθυρο φίλτρου πίνακα που εμφανίζεται για να ορίσετε το φίλτρο. Το φίλτρο ασφαλείας 

περιορίζει τα δικαιώματα που έχει ο συγκεκριμένος ρόλος ως προς τα δεδομένα που αφορούν σε 

συγκεκριμένους πελάτες, προμηθευτές, κ.ο.κ. 

 

2.9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΛΟΥΣ 

Αν οι τυποποιημένοι ρόλοι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, μπορείτε εύκολα να τροποποιήσετε, να 

δημιουργήσετε ή να διαγράψετε τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στους υπάρχοντες ρόλους στο Microsoft 

Dynamics NAV – InnovEra ERP. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε το εύρος αυτών των δικαιωμάτων 

εφαρμόζοντας φίλτρα ασφαλείας. 

Για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα για ένα ρόλο: 

1. Επιλέξτε Εργαλεία, Ασφάλεια, Ρόλοι. Εμφανίζεται το παράθυρο Ρόλοι που παραθέτει τα ID και τις 

ονομασίες όλων των υπαρχόντων ρόλων στο Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP. 

2. Επιλέξτε το ρόλο που θέλετε να τροποποιήσετε και επιλέξτε Ρόλοι, Δικαιώματα. Εμφανίζεται το 

παράθυρο Δικαιώματα με όλα τα δικαιώματα που έχουν αντιστοιχηθεί στον συγκεκριμένο ρόλο. Σε 

αυτό το παράθυρο, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να εισαγάγετε γραμμές. Κάθε γραμμή 

αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο στο πρόγραμμα. Ένα αντικείμενο είναι το όνομα για μια μονάδα 

προγραμματισμού στο Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP, όπως ένας πίνακας, ένα παράθυρο ή 

μια εκτύπωση. 

3. Στο πεδίο Τύπος Αντικειμένου, μπορείτε να κάνετε κλικ στο βοηθητικό βέλος για να δείτε ή να 

επιλέξετε τους τύπους αντικειμένου για τους οποίους μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα. 

Τα άλλα πεδία στα δεξιά του παραθύρου υποδεικνύουν αν ο ρόλος συμπεριλαμβάνει δικαιώματα για 

ανάγνωση, εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή ή εκτέλεση του πίνακα, του παραθύρου, της λειτουργίας 

κ.ο.κ. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες σε αυτά τα πεδία δικαιωμάτων: 

Ναι: Για παράδειγμα, μπορείτε πάντα να διαβάζετε αυτό το αντικείμενο. 
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Έμμεσα: Το δικαίωμα αυτό είναι έγκυρο μόνο όταν χρησιμοποιείται με άλλο αντικείμενο για το οποίο 

έχετε εξουσιοδότηση. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εγγραφές Γ/Λ απευθείας, 

μπορείτε όμως να τις δημιουργήσετε έμμεσα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία καταχώρησης. 

Αν το πεδίο είναι κενό, δεν έχετε αυτό το δικαίωμα. 

4. Αν επιλέξετε Δεδομένα Πίνακα στο πεδίο Τύπος Αντικειμένου, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ένα 

φίλτρο ασφαλείας. Στο πεδίο Φίλτρο Ασφαλείας, κάντε κλικ στο βοηθητικό κουμπί και χρησιμοποιήστε 

το τυπικό παράθυρο φίλτρου πίνακα που εμφανίζεται για να ορίσετε το φίλτρο. Το φίλτρο ασφαλείας 

περιορίζει τα δικαιώματα σε δεδομένα που αφορούν σε συγκεκριμένους πελάτες, προμηθευτές κ.ο.κ. 

5. Τροποποιήστε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί στον συγκεκριμένο ρόλο εφαρμόζοντας ένα φίλτρο 

ασφαλείας ή προσθέτοντας, αλλάζοντας ή διαγράφοντας δικαιώματα. 

 



 

 

 




