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O que é?
Trata-se de uma ferramenta de gerenciamento de acessos dos usuários a
estrutura e sistemas institucionais.
Através dele, pode-se fazer solicitações relacionadas a usuários, desde seu
ingresso no sistema principal da instituição (ERP), até acessos secundários
a outros sistemas que estejam disponíveis.
Além disso pode-se fazer requerimentos, onde pode-se solicitar bloqueios
temporários, mudanças de senhas ou outros serviços relacionados aos
usuários registrados.

Tela inicial (Login)

Lista de usuários e requerimentos

Acompanhamento da solicitação
Ao fazer uma requisição os campos de usuário e Situação e Ações são importantes para o
acompanhamento do processo que está em andamento.

Acesso
O endereço do sistema é de acesso interno, com o seguinte link direcional:
http://intranet/tiadmin
Estrutura
O sistema conta com os seguintes recursos:

Acesso principal do sistema exigirá uma senha ou o login do usuário. Em
caso de primeiro acesso ou enquanto o usuário não tiver definido senha,
sua senha pode ser os primeiros 6 dígitos do CPF ou CPF completo.
Em usuários mais antigos no MV, que não possuam CPF registrado, o seu
primeiro login poderá ainda ser usuário seguido de senha em branco

Menu de opções

No canto superior direito, temos a lista de opções disponíveis, com os itens Dashboard, Perfil,
Usuários com as funcionalidades conforme descrito a seguir:

Perfil

Perfil de usuário
No campo perfil, poderão ser ajustadas as informações de senha de
acesso ao sistema, onde cada usuário pode gerenciar sua própria senha e
a mesma é encriptada e armazenada no banco de forma secreta sem
possibilidade de reversão do processo, garantindo-se assim a absoluta
segurança seguindo padrões de segurança, reconhecidos
internacionalmente.

Usuários

Usuários do sistema: Cadastro de usuários do próprio sistema
administrativo
Este módulo, chamado usuários, conecta-se ao sistema MV e
permite que busquemos usuários e façamos o vínculo do mesmo, com um
dos poderes a seguir:
- Usuários Administradores: Pessoas que podem editar os dados e
registras que uma solicitação foi atendida. Normalmente serão pessoas da
TI que poderão fazer este processo.
- Usuários normais: Lista de usuários aptos a fazer solicitação

Dashboard

Dashboard exibe uma lista de usuários que estão sendo requisitados,
bem como o nome do solicitante:

Na lista de usuários, no Dashboard, existem outras colunas informativas,
seguida de campos de situação que indicam o seguinte:
<< Validar >> Significa que os dados inseridos ainda são insuficientes para
registro no sistema e que as providências ainda dependem do usuário
solicitante fazer os devidos ajustes. Ao fazer mudanças o mesmo deve
ainda clicar em Validar, onde o sistema vai fazer novas análises e passar
para o próxima etapa ou continuar como validar.
A tela de análise é similar a seguir:

Nesta tela podemos ver uma lista de informações seguidas de seu status

Ao validar de forma que todos os campos estejam corretos o sistema
passará a próxima situação:
<< Processando >>
Esta situação indica que os campos estão válidos e que o referido cadastro
está agora sendo processado pelo setor de TI, que é o responsável pela
efetivação do usuário.

<<Ativo>>
A equipe de informática encerrará a atividade de criação de usuário e
indicará no próprio sistema seu novo status, alterando-se o campo “Ativo”
para “S” (Sim) e indicando o nome do usuário no campo usuário.

Neste exemplo, então significa que o login de usuário é
7777-USUARIO
Senha inicial é 12345678, a qual cada usuário deverá mudar no próprio
sistema.
Requerimentos
Para uso de requerimentos você deve clicar em “Novo Requerimento” na
parte superior do Dashboard.

Na tela de busca de usuário você deve preencher com o nome completo
ou o login do usuário que deseja fazer alterações. A seguir o sistema irá
exibir o nome do mesmo em uma tabela.

Ao clicar no ícone
a direita do nome você será remetido ao Dashboard
com o referido usuário selecionado.

Neste momento estará em um estado de validação, ou seja, ainda não
está em processamento pela equipe da TI. Neste momento, você deve
preencher a requisição, do que deseja fazer, clicando no ícone de edição

No requerimento você deve escolher o que de fato deseja fazer com o
referido usuário:

Basta selecionar na lista de itens, o que deseja e a seguir clique em
“Salvar”. Feito isso, você pode agora escolher “Validar” no dashboard, ao
lado do requerimento que o mesmo vai fazer o procedimento de análise e
encaminhamento a equipe da TI.

Neste momento o registro vai ficar no estado de requerimento, exibindo
seu conteúdo similar a tela a seguir:

Usuários habilitados

Os usuários aptos a fazerem requisições devem ser credenciados por um
dos administradores do sistema e cada usuário poderá visualizar
exclusivamente suas solicitações, ou seja, demais pedidos de requisição
ficarão resguardadas e serão visualizadas exclusivamente por pessoas
devidamente habilitadas.

Sempre que for habilitar um usuário o mesmo deverá estar no MV e poderá ser buscado pelo
Login ou por partes de seu nome. O sistema então exibirá uma lista de correspondência a
busca:

Vai ainda indicar se o usuário está ativo ou inativo no sistema.

Peril – Senhas de acesso
Cada novo usuário deve providenciar a alteração de sua senha na opção Perfil do menu.

Bastando digitar e clicar em atualizar.

