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Convenção Tipográfica 

Formato Descrição 

Exemplo Palavras ou caracteres citados na tela. Inclui nomes de campo, títulos de tela, rótulos de 

botões, nomes de menu, caminhos de menu e opções de menu. 

Referências textuais cruzadas a outros documentos. 

Exemplo Expressões ou palavras enfatizadas. 

EXEMPLO Nomes técnicos de objetos do sistema. Inclui nomes de relatórios, nomes de programas, 

códigos de transações, nomes de tabela e conceitos chaves de uma linguagem de 

programação quando eles estão rodeados pelo corpo do texto, por exemplo, SELECT e 

INCLUDE. 

Exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes de arquivos ou diretórios e seus caminhos, mensagens, 

nomes de variável e parâmetros, códigos fonte, nomes de instalação, atualizações e 

ferramentas de banco de dados. 

Exemplo Entrada de usuário idêntica. Existem palavras ou caracteres que você insere no sistema de 

maneira idêntica às que aparecem nesta documentação. 

<Exemplo> Entrada de usuário variável. Colchetes angulares indicam que você deve substituir estas 

palavras e caracteres pela entrada apropriada ao seu sistema. 

EXEMPLO  Teclas do teclado, por exemplo, F2  ou ENTER . 
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Histórico do Documento 

Versão Data Alteração 

1.0 2013-10-30 Todas as capturas de tela e referências da ferramenta são do RSP versão 3.0 

2.0 2017-04-20 Todas as capturas de tela e referências da ferramenta são do RSP versão 3.2 

3.0 2018-06-06 Adição da pergunta 12 sobre o armazenamento dos dados transferidos 

3.1 2021-02-26 Lista branca alterada para lista de permitidos 
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1 Como o RSP coleta as informações do meu 
sistema? 

O Remote Support Platform para SAP Business One (RSP) coleta as informações pela execução de inúmeros 

scripts SQL no banco de dados do SAP Business One ou pela execução de funções do Microsoft Windows para ler 

as informações necessárias. 

 

Para o SAP Business One versão para SAP HANA:  

O Remote Support Platform para SAP Business One (RSP) coleta as informações pela execução de inúmeros 

scripts SQL no banco de dados/schema do SAP Business One ou pela execução de funções Linux para ler as 

informações necessárias. 
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2 A informação é transmitida 
automaticamente para a SAP? 

O RSP não transmite nenhuma informação de forma automática. A configuração padrão da aplicação 

(configuração pós instalação) requer a autorização do usuário para transmitir qualquer dado criado pelo RSP. O 

usuário pode revisar todas as informações geradas pelo RSP antes de enviá-las à SAP. 

 

 

Captura de tela 1: Autorizações para o Canal SAP 

 

 

 

 

 

 



 

Perguntas frequentes sobre o uso seguro do Remote Support Platform para SAP Business One (RSP)   

A informação é transmitida automaticamente para a SAP? 

 PUBLIC  

© 2021 SAP SE ou uma companhia afiliada SAP. 

Todos os direitos reservados.  7 

 

 

Captura de tela 2: Autorizações para Canal do parceiro 
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3 É possível verificar os arquivos fonte que 
são transmitidos para a SAP?  

Todos os arquivos no formato XML que são transmitidos para a SAP e para o parceiro SAP são armazenados no 

diretório do agente do RSP no seguinte subdiretório: Service\Results (padrão: C:\Program Files\SAP\remote 

support platform for SAP Business One\Service\Results).  

Nota 

O Remote Support Platform para SAP Business One manterá o tamanho do arquivo de acordo com as 

configurações definidas e deletará os arquivos antigos automaticamente quando a cota de disco for 

excedida. (Configuração → Canais → Canal diretório). 

Nota 

A conta de e-mail configurada receberá os arquivos resultantes no formato HTML e XML. 
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4 A SAP pode instalar softwares adicionais 
através do RSP sem que o usuário final 
tenha conhecimento? 

A SAP não pode instalar softwares adicionais nem executar tarefas do RSP sem a autorização do usuário.   

A configuração padrão da aplicação (configuração pós instalação) requer a autorização do usuário para instalar 

softwares adicionais ou tarefas do RSP. O usuário pode revisar qualquer conteúdo fornecido pela SAP, de forma 

on-line, antes de instalá-lo ou executá-lo. 
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5 A SAP pode forçar os computadores 
(servidores e estações de trabalho) a 
executarem determinadas operações? 

Não, o sistema backend da SAP é uma aplicação passiva e não permite despachar tarefas aos Agentes de 

Serviços do RSP nem os forçar a executá-las. Toda comunicação entre o cliente e o sistema SAP é iniciado pelo 

Agente de Serviços RSP instalado no ambiente do cliente. 
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6 Como a SAP garante a transferência 
segura dos dados através do RSP? 

O RSP conecta-se à infraestrutura da SAP (SAP Support Hub, SAP WebDAV) usando conectividade segura SSL. A 

segurança é garantida pelo protocolo TLS 1.1 ou por uma chave de criptografia de 128 bits que bloqueia o sniffing 

das informações transferidas.   

  

O RSP também suporta conectividade SSL com servidores SMTP. Tal fator permite a transmissão segura de 

notificações de e-mails às partes interessadas (isto é, os clientes e parceiros responsáveis pela manutenção do 

sistema). 
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7 Quais portas TCP/UDP são utilizadas pelo 
RSP? 

Na maioria dos casos, o RSP não requer a abertura de nenhuma conexão externa TCP/UDP no ambiente do 

cliente. Clientes que possuem bloqueios na porta TCP-80 devem criar uma lista de permitidos nas configurações 

de firewall conforme descrito na Nota SAP 1880842. 

  

A conexão interna entre o agente controlador RSP e o agente de serviços RSP (Serviços Windows) usa por padrão 

a porta TCP 48800. Esta, no entanto, pode ser alterada durante o processo de instalação do software. Para mais 

informações, veja a Nota SAP 1880842. 

 

 

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1880842
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1880842
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8 O que a SAP faz com os dados providos 
pelo RSP? 

A SAP usa os dados transmitidos para:  

• Cumprir suas obrigações de suporte (tarefas no processamento de mensagens). Informações detalhadas são 

providas para os consultores de suporte da SAP durante o processamento de mensagens do cliente. 

 

Para mais informações sobre Sigilo de Dados / Acordo de Confidencialidade para serviços remotos providos 

pela SAP, veja a Nota SAP 1166732. 

  

• Resolver problemas descobertos recentemente de maneira proativa. 

  

• Para Pesquisa e Desenvolvimento, informações estatísticas anônimas são fornecidas para P&D a fim de: 

o Melhorar futuras versões do SAP Business One. 

o Analizar os ambientes técnicos onde o SAP Business One é executado para melhorar o SAP Business 

One. 

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1166732
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9 O RSP permite diferentes configurações 
de autorização para o manuseio das 
tarefas? 

Sim, o RSP tem embutido configurações padrões e locais (por tarefa) para lidar com o comportamento das 

tarefas do RSP.   

  

• Configurações Padrões (configurações de Autorizações) são definidas na aba Configuração → Canais → 

Canal SAP, bem como na aba Configuração → Canais → Canal do parceiro. O usuário final pode especificar o 

comportamento da aplicação para os seguintes eventos:  

o Autorização de Nova tarefa  

o Autorização da Atualização de tarefa  

o Autorização de Resultado tarefa 

 

Pela ativação da função de Gerenciamento Remoto, o usuário final pode delegar a autorização e 

planejamento das tarefas para o seu parceiro. 

Para mais informações, veja a ajuda online do RSP ou referencie a Nota SAP 1697750 e a Nota SAP 1776656.  

   

• Cada tarefa provida pela SAP tem uma aba de Comunicação. Isto permite ao usuário especificar quais canais 

serão utilizados para enviar os resultados após a execução da tarefa:   

o Canal e-mail - para especificar qual e-mail deverá receber o relatório após a execução da tarefa.  

o Canal SAP - para especificar se a SAP também deve receber o relatório após a execução da tarefa.  

o Canal do parceiro – Para especificar se o parceiro SAP também deve receber o relatório após a execução 

da tarefa e também para especificar se as tarefas devem ser recebidas pelo sistema backend do parceiro. 

Para mais informações, veja a ajuda online do RSP. 

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1697750
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1776656
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10 É possível desativar completamente a 
conexão entre o RSP e a SAP e quais são 
as consequências disso? 

Sim, é possível desativar completamente a conexão entre o RSP e os sistemas backend da SAP. Para tal, siga os 

seguintes passos:  

1. Navegue até o menu Configurações → Canais.   

2. Selecione a aba do Canal SAP.  

3. Desmarque a opção Habilitar o Canal da SAP.   

4. Salve suas configurações.  

 

Desabilitar a conexão com o Canal da SAP resulta nas seguintes consequências:  

• Nenhuma nova tarefa (verificação de saúde, manutenção de base de dados ou tarefas corretivas) serão 

baixadas dos sistemas de backend da SAP.  

• Nenhuma atualização para as tarefas existentes será baixada dos sistemas de backend da SAP.  

• Nenhum resultado das tarefas em execução será enviado à SAP. 

• Nenhum resultado das tarefas em execução será enviado ao parceiro. 
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11 Quais são as recomendações da SAP para 
as configurações do RSP? 

Para usar o RSP de maneira segura, a SAP recomenda selecionar as seguintes configurações de Autorizações na 

aba Configuração → Canais:  

 

 

Captura de tela 3: Autorizações recomendadas para o Canal SAP 
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Captura de tela 4: Autorizações recomendadas para o Canal do Parceiro 

 

 

 

Ao utilizar as configurações acima você garante que:  

  

• Cada nova tarefa baixada do backend da SAP requisitará a sua autorização antes de ser executada e também 

antes dos resultados serem enviados à SAP.  

• Todas as atualizações de tarefas já aprovadas serão automaticamente replicadas para a sua instalação do 

RSP. É assumido que o usuário já entende o conceito da tarefa e está disposto a executá-la. Isto permite que 

a tarefa esteja sempre atualizada com a última versão lançada e também diminui o tráfego de e-mails 

gerados pelo RSP.   

• Os resultados das tarefas serão automaticamente enviados para a lista de destinatários definida e também 

para a SAP. É assumido que o usuário já conhece qual dado está sendo enviado e aceita a transmissão 

automática. 
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Além do mais, cada tarefa do RSP provida pela SAP tem uma aba de Comunicação que pode ser ajustada, 

permitindo ao usuário especificar quais canais serão utilizados para enviar os resultados após a execução da 

tarefa. A imagem a seguir ilustra as configurações padrões da aba de Comunicação das tarefas do RSP: 

 

 

Captura de tela 5: Configurações padrão para a aba de Comunicação das tarefas do RSP 

 

 

Tais configurações permitem a distribuição automática dos resultados aos destinatários pré-definidos e à SAP.  

Mantendo estas configurações, todas as partes envolvidas na manutenção do sistema podem reagir de forma 

rápida e garantir a estabilidade e eficiência das operações diárias no sistema SAP Business One. 

Caso seja necessário, escolha uma tarefa específica e altere suas configurações padrões na aba Configuração da 

Tarefa → Comunicação.  
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12 Onde e por quanto tempo a SAP armazena 
os dados transferidos? 

Os dados transferidos são armazenados em servidores da SAP na Alemanha. 

A SAP remove os dados de seus respetivos servidores após 3 anos da data de envio. 



 

 

 

www.sap.com/contactsap 

 

© 2021 SAP SE ou uma companhia afiliada SAP. Todos os direitos 

reservados.  

Nenhuma parte desta publicação deve ser reproduzida ou 

transmitida, de nenhuma forma ou para qualquer propósito, sem a 

expressa autorização da SAP SE ou uma companhia filiada à SAP. 

SAP e outros produtos SAP e seus respectivos serviços 

mencionados aqui, bem como seus respectivos logos são marcas 

registradas da SAP SE (ou uma companhia filiada à SAP) na 

Alemanha e outros países. Todos outros nomes de produtos e 

serviços mencionados são marcas registradas de suas respectivas 

companhias. Por favor veja http://www.sap.com/corporate-

en/legal/copyright/index.epx para informações e avisos adicionais 

sobre marcas registradas. 

 

http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx

