
Time&Space Audit Log

Модулот Time&Space Audit Log е алатка за следење на сите 
административни активности во системот Time&Space. Со оглед 
на фактот дека секоја таква активност е снимена, податоците во 
рамките на системот стануваат целосно транспарентни и можат 
да бидат проверени во секое време. Активностите како што се 
преглед, ажурирање и бришење на податоците не можат повеќе 
да бидат скриени, токму затоа Time&Space Audit Log може да 
послужи и како ефикасно средство за спречување на злоупотреба 
на податоците.  



Трансакциска ревизиска трага која собира записи на ниво на база на податоци и нуди 
одговори на следниве прашања: 

Покрај својата превентивна функција, модулот Time&Space Audit Log во голема мера ги 
поедноставува форензичките претраги преку откривање на злоупотреба на податоците, како 
што се неавторизираниот пристап или нарушувањето на приватноста. Сето ова значително ја 
подобрува заштитата на приватноста, интегритетот на податоците и безбедноста на системот 
во целина.  

Time&Space Audit Log  обезбедува ревизиско следење на две нивоа:

Кога настанот/активноста се случил/а? 

Кој кориснички account бил одговорен за тоа? 

Од која локација на мрежата? 

Која табела во рамките на базата на податоци е променета? 

Каков вид на активност се случил? 

Кои се деталите околу активноста  (пр. вредностите пред и потоа)?

Модулот  Audit Log значително ја подобрува заштитата 
на приватноста, интегритетот на податоците и 
безбедноста на севкупниот систем. 
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Ревизорската трага е неопходен дел на секој систем кој обработува 
сензитивни податоци за вработените и е согласно законските регулативи 
на ЕУ и некои други држави. Евиденцијата на работно време, како и 
контролата на пристап го следат движењето на вработените и токму затоа 
подлежат на законска регулатива.

Апликативна ревизиска трага која собира записи на ниво на апликација и содржи 
информации кои не се достапни на ниво на трансакција. Податоците нудат одговори на 
следниве прашања: 

Кога настанот/активноста се случил/а? 

Кој кориснички account бил одговорен за тоа? 

Од која локација на мрежата? 

Која апликација била користена?

Кои податоци се променети? 

Каков вид на активност се случила? 

Дали активноста била завршена успешно?

Кои се деталите околу активноста  (пр. вредностите пред и потоа)?


