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Aprimore e simplifique processos 
demorados

BENEFÍCIOS:

Melhora a produtividade do usuário

Acelera o processamento

Integra-se com o CS * Comply para 

obter visibilidade dos riscos de SoD

Fácil de configurar e gerenciar 

internamente

Mais fácil de alcançar e demonstrar a 

conformidade SOX

Monitoramento complete

ROI real

Os procedimentos administrativos, tais como o

gerenciamento de solicitações de acesso de usuários e as

revisões de acesso periódico, geralmente são processos

longos que acabam demorando muito tempo.

Pode ser extremamente difícil garantir que o acesso

concedido seja aderido à sua política de Segregação de

Funções (SoD), o que muitas vezes faz com que violações

se proliferem no seu sistema. Isto, por sua vez, aumenta o

volume de trabalho de limpeza da revisão de acesso e

torna mais difícil alcançar e provar a conformidade com

Sarbanes-Oxley (SOX).

Muitas empresas contam com procedimentos manuais e

planilhas complexas para realizar essas tarefas, mas, além

de serem muito demoradas, muitas vezes eles não são

confiáveis e difíceis de criar evidências.

O CS*Provisum automatiza esses processos para:

reduzir a demanda de recursos

reduzir o risco

melhorar a prestação de contas.

VISÃO GERAL

O CS*Provisum simplifica dois processos-chave e pode

ser usado em conjunto com o CS*Comply para incluir

verificações automatizadas de SoD:

Aprovisionamento Automatizado de Atribuições

Isto permite que usuários finais, supervisores e super-

usuários enviem solicitações de acesso para si ou para

seus subordinados.

Quando as solicitações são enviadas, uma varredura no

sistema é automaticamente realizada para identificar

possíveis violações de SoD antes que sejam passadas

adiante para aprovação.

As solicitações de acesso podem ser encaminhadas para

os proprietários controladores para validar uma pré-

aprovação e, em seguida, para os supervisores e

proprietários de processos para uma aprovação final. Se

aprovado, as responsabilidades são automaticamente

atribuídas ao usuário.

Revisões de Acesso Periódicas

O CS*Provisum automatiza todo o processo, tornando as

revisões regulares muito mais gerenciáveis.

CS*Provisum:  Automatize suas Atribuições de 

Aprovisionamento e Revisões de Acesso

Quando concluído, o revisor inicial é notificado e então

pode processar a revisão. Quaisquer atribuições rejeitadas

são automaticamente removidas.

É mantida uma trilha de auditoria completa de todas as

atividades.

Os iniciadores de revisão podem emitir notificações aos

proprietários de processos para revisar suas atribuições,

com acompanhamento de lembretes automáticos

conforme necessário.

Quando integrados ao CS*Comply, os proprietários de

processos têm uma visibilidade total dos riscos de SoD

durante o processo de revisão, para ajudá-los a decidir se

devem aprovar ou rejeitar as atribuições.
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Aprovisionamento Automatizado de Atribuições

Revisões de Acesso Periódicas

• As solicitações podem ser enviadas por 

usuários finais, supervisores e super-

usuários designados

• Múltiplas solicitações podem ser enviadas 

ao mesmo tempo

• Aprovisionamento totalmente

automatizado

• Aprovações de uma via ou duas vias 

• Criação automatizada de usuários com 

formatos de nome de usuário flexíveis e 

geração de senha aleatória

• Aprovações autenticadas

• Relatórios abrangentes

• Solicitações de reatribuições

• Integrado com o CS * Comply para uma 

total visibilidade de risco de SoD e de 

função única durante o processo de 

aprovação

• Responsabilidades padrão para novos 

usuários

• Construído na Oracle EBS com aparência 

e funcionalidades nativas

• Conduz várias revisões a qualquer 
momento

• Oferece assistência a 3 tipos de revisão: 
revisão do proprietário do processo, 
revisão do supervisor e revisão de 
transferência do funcionário

• Oferece suporte a revisões parciais (ou 
seja, SOX)

• Lembretes automatizados

• Escalação de revisão automatizada

• Desabilitação automatizada de acesso 
rejeitado (sem a necessidade de envolver o 
administrador de segurança), opcional

• Delegação de revisão disponível

• Assinatura autenticada

• Relatórios abrangentes

• Integrado com o CS * Comply para uma 
total visibilidade de risco de SoD e única 
função durante o processo de revisão

• Totalmente documentado, com trilha de 
auditoria completa

• Construído na Oracle EBS com aparência 
e funcionalidades nativas


