REGUŁY DOTYCZĄCE OBSŁUGI KONTA PRZEZ UŻYTKWONIKÓW
SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ARIMR
1.

Zmiana hasła jest samoistnie wymuszana przez system w następujących przypadkach:
o podczas pierwszego logowania się użytkownika do systemu po utworzeniu konta
o po upłynięciu terminu ważności hasła (30 dni) od ostatniej zmiany hasła dla danego
użytkownika;
o po zresetowaniu hasła przez administratora

2.

W celu zmiany hasła użytkownik musi podać stare hasło, a także dwukrotnie wprowadzić
jednakowe nowe hasło. Nie jest konieczne składanie wniosku w Biurze Powiatowym ARiMR.

3.

W przypadku, gdy użytkownik poda błędny login lub hasło, wyświetlany jest komunikat:
„Nieprawidłowy login lub hasło”.

4.

W przypadku, gdy użytkownik 3-krotnie pod rząd poda błędne hasło, blokowany jest
bezterminowo dostęp do systemu dla użytkownika. Wyświetlany jest komunikat: „Konto jest
zablokowane. Proszę skontaktować się z Administratorem”. W takim przypadku konieczne jest
złożenie w najbliższym Biurze Powiatowym ARiMR wniosku o odblokowanie konta
(administrator wykonuje wówczas reset hasła).

5.

Gdy konto użytkownika zostało usunięte lub zablokowane, zalogowanie się do aplikacji nie
jest możliwe.

6.

Reguły walidacji hasła umożliwiającego zalogowanie do systemu teleinformatycznego ARiMR:
a) Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków
b) Hasło nie może zawierać ciągu 3-ch lub więcej jednakowych znaków
c) Hasło nie może zawierać ciągu złożonego z 5-ciu lub więcej samych liter lub samych cyfr
d) Hasło nie może być podciągiem sekwencji przedstawionych w poniższej tabeli (wielkość liter
jest znacząca):
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e) Hasło musi zawierać:

- przynajmniej jedną małą literę, oraz
- przynajmniej jedną wielką literę, oraz
- przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny.

7.

f)

Dopuszczalne znaki specjalne w haśle to: ~`!@#$%^&*()_-+={[}]|\:;”’<,>.?/

g)

Przynajmniej jeden ze znaków specjalnych musi być poprzedzony (występować w ciągu
później) znakiem będącym literą lub cyfrą i musi poprzedzać (występować w ciągu
wcześniej) znak będący literą lub cyfrą.

h)

Hasło może się powtórzyć dopiero po jego 5-tej zmianie

W przypadku, gdy stwierdzone zostanie działanie aplikacji niezgodne z powyższymi
zasadami, prosimy o złożenie zgłoszenia zgodnie z informację zamieszczoną pod
adresem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr/pomoctechniczna.html.

