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Insight Reporting for Q Software

"Eu tive um sonho em que nossas 
perguntas milagrosamente tinham 

todas as respostas."

DESTAQUES

Crie relatórios ad-hoc em segundos

Inclui um conjunto padrão de acesso e 

relatórios de Segregação de Funções

Os relatórios podem incluir dados de ambas 

as tabelas QS e tabelas de segurança E1 

padrão

Capacidade opcional para que os usuários 

criem seus próprios relatórios em poucos 

minutos

Interface de usuário final intuitiva para uma 

elaboração de relatório muito rápida

PARA QUANDO VOCÊ PRECISAR

DE RESPOSTAS, NÃO DE DADOS
Para os usuários do JD Edwards EnterpriseOne, encontrar

respostas precisas para perguntas tais como "Quem tem

acesso a um aplicativo crítico especifico?" ou "Quem tem

direitos de acesso que violam nossa política de Segregação de

Funções?" pode ser extremamente difícil. Mas os usuários

precisam de acesso fácil a informações como estas para poder

melhorar continuamente seus controles internos e responder

às perguntas dos seus auditores.

Para permitir que os nossos clientes explorem as vantagens

do Relatório de Insight, nós o adotamos como o módulo de

relatórios IR4QS dentro de nosso pacote de segurança e

conformidade há algum tempo. Nós estamos agora muito

satisfeitos em anunciar a Versão 2 da integração,

incorporando feedbacks valiosos de nossos clientes.

Este lançamento visa:

▪ Distribuir qualidade em vez de quantidade - menos 

relatórios, porém mais relevantes e focados

▪ Dar aos usuários um acesso mais rápido às 

informações-chave que eles realmente precisam

▪ Apresentar os resultados em um formato muito 

mais claro e mais utilizável.

Tal como acontece com a versão anterior, o módulo inclui 

um conjunto de relatórios e usuários padrão, com uma 

licença de report-writer, que são também habilitados para 

elaborar seus próprios relatórios em poucos minutos, usando 

a interface intuitiva do Insight. Os relatórios podem incluir 

dados das tabelas da Q Software, das tabelas de segurança 

EnterpriseOne nativas ou uma combinação de ambas.

OS NOVOS RELATÓRIOS PADRÃO 

INCLUEM:

Segregação de 
Funções

Resultados de validação de 

SoD por usuário / função

Exceções  de violações de 

SoD

Mitigação por usuário / 

função

Questões de risco único

Visibilidade de Acesso

Todas as funções

Usuários para Funções

Funções não atribuídas

Usuários Inativos

Gerenciamento de 
Fraude

Alertas ativos

Alertas desencadeados

Aprovisionamento de 
Usuários

Funções Solicitadas

Status da Função por 

usuário / função 

Objetos para usuários

Gerenciamento de 
segurança

Todos os objetos / funções

Dias desde o evento  

Trilha de auditoria

Funções atribuídas



Cabeçalho do relatório
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Relatório exemplo:  Violações de SoD para um determinado usuário
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