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User Admin Manager

BENEFÍCIOS

Os CNC gastam menos tempo nas

tarefas de administração de rotina

Delegue mais tarefas para o

Suporte

Tempo de resposta mais rápido

para as solicitações de usuários

Evite problemas de Segregação de

Funções: verificações preventivas

antes de atribuir funções

Trilha de auditoria completa das

atividades de aprovisionamento de

funções

Muitos clientes nos dizem que a sua equipe

técnica altamente qualificada passa muito tempo

em tarefas de rotina, tais como na administração

de usuários e no aprovisionamento de funções.

User Admin Manager simplifica os processos

comuns, permitindo que os clientes os deleguem

ao Suporte ou à equipe administrativa.

Além de reduzir o volume de trabalho da sua

equipe técnica, esta opção também permite que

você obtenha um tempo de resposta mais rápido

para as solicitações de usuários.

Ele inclui ferramentas de produtividade para

otimizar as tarefas em quatro áreas principais:

Aprovisionamento automatizado de 

funções

Administração simplificada de usuários

Limpeza de registros de segurança
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Workbench AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INCLUEM:

• Configuração flexível: os usuários empresariais e / ou a equipe técnica

podem ser designados como proprietários de funções / solicitantes,

aprovadores ou atribuidores conforme necessário, por exemplo, os usuários

empresariais podem enviar solicitações e processar aprovações, então dessa

forma o seu CNC só precisa se envolver na etapa de atribuição.

• As solicitações são encaminhadas automaticamente para o aprovador e

atribuidor pertinente, os quais também são notificados por e-mail.

• Os aprovadores e atribuidores podem rever as solicitações com as

informações completas sobre as atribuições de funções atuais e pendentes

do usuário no momento.

• Os aprovadores e / ou os atribuidores podem realizar verificações de SoD

antes de aprovar ou atribuir (opcional). Onde os problemas forem

encontrados, as solicitações de função podem ser rejeitadas, aprovadas com

mitigação ou aprovadas de qualquer maneira.

• As regras de SoD pré-configuradas são fornecidas, ou você pode manter as

suas próprias regras. Os usuários do nosso Gerenciador de Auditoria

podem usar as regras a partir deste módulo.

• Após a atribuição, o sistema grava automaticamente os registros

apropriados no JD Edwards.

• As notificações por e-mail sobre o status da solicitação são enviadas

automaticamente a todas as partes em cada etapa ou podem ser desligadas

se preferível.

• As consultas permitem que os usuários vejam o status das solicitações de

função e as informações sobre as atribuições de funções em tempo real.

Economize tempo CNC: 

Simplifique os processos de 

administração do usuário e 

delegue-os ao Suporte

Aprovisionamento de Funções Automatizado

Ele simplifica o processamento dos pedidos de atribuição de função, permitindo

que os usuários empresariais enviem solicitações que são encaminhadas

automaticamente para a equipe concernente para a aprovação e subsequente

atribuição.

Para ajudar você a manter o seu sistema íntegro, os usuários podem executar

controles de Segregação de Funções (SoD) preventivos antes que as funções

sejam atribuídas. Todas as atividades são registradas em um local central dentro

do sistema JD Edwards, com o horário marcado, para manter uma trilha de

auditoria completa.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Atualização da Grade dos Detalhes do Usuário:

• Visualize / adicione / atualize vários registros de usuários

em uma grade que combina todos os dados do P0092 e do

P98OWSEC.

• Selecione vários registros na grade para executar a ação

necessária (tal como desativar) em todos eles

simultaneamente.

• Não há necessidade de abrir registros individuais.

• A visualização da grade oferece uma melhor visão geral dos

detalhes do usuário; não é necessário alternar entre as

telas.

Adicionar um Único Usuário:

• Todas as informações necessárias para configurar um novo 

usuário podem ser inseridas em uma única aplicação.

Importar Usuários / Funções de Planilhas:

• Sem limite para o número de usuários / funções que você

pode adicionar em um lote - ideal para aquisições de

empresas ou implantação em novos locais.

• Veja os dados em uma grade antes de fazer o upload.

• A integridade das planilhas podem ser verificadas antes da

importação para reduzir os problemas causados por erros

de digitação e entradas inválidas

• Ao importar usuários, até 30 funções podem ser atribuídas

ao usuário durante a importação em lote

• Tudo executado a partir do seu ambiente JD Edwards - não

há necessidade de SQL ou outros processos externos.

Trabalhe com Usuários:

Esta função fornece um meio conveniente de recuperar os

registros do usuário para habilitá-los ou desabilitá-los, ou para

redefinir senhas. Os registros são exibidos em um formato de

grade e vários critérios podem ser usados para filtrar os dados.

Habilitar / Desabilitar Usuário:

Quando o usuário solicitado for localizado, o operador pode

habilitar / desabilitar o usuário conforme apropriado.

Se a opção desabilitar for selecionada, o operador pode

escolher se:

• Expira as funções do usuário

• Exclui as funções do usuário

• Mantém as funções do usuário

Redefinir a Senha do Usuário:

Permite que o operador atribua uma nova senha ao usuário

selecionado. Uma notificação por e-mail pode ser enviada ao

usuário automaticamente, se necessário. O operador também

pode:

• Forçar uma mudança imediata de senha

• Alterar a senha na tabela do programador

Administração de usuários

www.qsoftware.com

Ele permite aos desenvolvedores, funcionários da QA ou CNCs

a recuperar rapidamente as informações sobre projetos, objetos

e sua vida útil a partir do Object Management Workbench.

Por exemplo, se um CNC identifica um problema com um

objeto particular, ele / ela pode querer identificar quais projetos

no ambiente em tempo real são afetados e qual desenvolvedor

possui o objeto.

Os resultados podem ser filtrados em vários critérios, incluindo:

Para evitar o excesso de informações, os usuários podem 

especificar quais tipos de dados devem ser incluídos no 

relatório.

• Status do projeto

• Nome do Projeto

• Nome do objeto

• Tipo de objeto

• Código do caminho

• Usuário do projeto OMW

• Localização do Mecanismo 

do Objeto OMW

• Proprietário do projeto

• Função do usuário

Reserva de Objeto por Período de Tempo:

Esta aplicação permite que você identifique e remova os

registros de reserva de objetos supérfluos que possam estar

impedindo os usuários de acessar objetos que não precisam

mais ser bloqueados.

O JDE padrão não permite que você selecione reservas de

objetos por período de tempo, então existe o perigo de que

alguém possa excluir bloqueios ativos, comprometendo a

integridade dos dados.

Usando esta função, os usuários podem selecionar registros

que foram reservados antes de uma data ou hora especifica,

eliminando o risco de excluir acidentalmente os bloqueios

atuais.

Excluir Relatório de Funcionários:

Este relatório permite que você exclua os usuários com base

no status do catálogo de endereços e limpe os registros de

usuários associados.

O relatório pode ser executado em Modo Prova ou Final e as

opções de processamento incluem:

• Desabilitar usuário: Sim / Não

• Expirar, excluir ou manter funções do usuário

• Excluir definições da impressora do usuário: Sim / Não

• Excluir registros de segurança F00950 do usuário: Sim / 

Não

• Excluir registros do usuário das tabelas QSG: Sim / Não

• Excluir registros de substituição de usuários: Sim / Não

• Excluir registros de favoritos do usuário: Sim / Não

Limpeza de registro de segurança

Atualização da Grade de Detalhes de Preferência de 

Exibição:

Esta função permite que você visualize e atualize as 

preferências de exibição dos usuários em um formato de grade.


