Neste tópico, abordaremos a funcionalidade de segurança fornecida com o
SAP Business One.
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Ao final deste tópico, você estará apto a:
•Descrever

as funções de segurança fornecidas pelo System Landscape

Directory.
•Definir início de sessão único para acesso ao SAP Business One usando
credenciais de domínio do Windows.
•Modificar a senha de usuário do site.
•Modificar o usuário administrador do banco de dados para um banco de dados
da empresa.
•Gerenciar e modificar senhas de usuários.
•Criar um usuário somente leitura de banco de dados.
•Descrever as informações registradas nos logs de acesso e de modificação.
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Quando implementar o SAP Business One, você deve se certificar de ter
cumprido todas as etapas para salvaguardar as informações do cliente.
O SAP Business One oferece múltiplos recursos para implementar medidas de
segurança, e você deve trabalhar junto com o cliente para determinar quais
opções corresponderão melhor às necessidades de segurança do cliente.
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A primeira parte deste tópico aborda os recursos de segurança fornecidos no
System Landscape Directory.
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Quando um usuário faz logon em uma empresa do SAP Business One, as
credenciais do usuário são validadas pelo serviço do System Landscape
Directory e, depois de elas terem sido validadas, o cliente conecta-se com o
banco de dados da empresa usando as credenciais do banco de dados.
Portanto, a segurança é mantida, pois as credenciais do banco de dados são
escondidas do usuário final.
O serviço do security landscape directory (SLD) é responsável por autenticar
as credenciais de logon dos usuários. Portanto, os usuários do SAP Business
One não se conectam diretamente ao banco de dados, mas recebem
credenciais de acesso do SLD.
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O System Landscape Directory (SLD) fornece uma interface segura na web
para que um administrador gerencie a estrutura geral de um sistema, inclusive
servidores e bancos de dados da empresa.
Vamos examinar algumas das funções fornecidas no SLD.
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O servidor do SLD é instalado como parte das ferramentas de servidor do SAP
Business One.
Para acessar o SLD, abra o serviço License Manager no Service Manager.
Abra a tela Configurações gerais e, depois, selecione Configure Security. O
System Landscape Directory será aberto em um navegador.
Você também pode inserir o url https://localhost:30010/ControlCenter em um
navegador no servidor do SAP Business One.
O SLD executa uma conexão segura usando o protocolo HTTPS. Durante a
instalação você tem a opção de instalar um certificado de segurança de
terceiros (PKCS12) ou de autocertificar que a conexão é segura. Se escolher a
autocertificação, você receberá um aviso do servidor da web e pode ignorar o
aviso e continuar para o site.
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Você precisa inserir a senha de usuário do site para continuar o acesso ao
SLD.
Você pode mudar a senha de usuário do site na aba Configurações de
segurança do SLD.
A senha de usuário do site é necessária para criar novas empresas e para
atualizar empresas. Para atualizar a segurança da estrutura, o cliente deve
modificar regularmente a senha de usuário do site.
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Se a senha de usuário do site for esquecida, você pode redefini-la no SLD.
Você precisa fornecer o nome e a senha do administrador do banco de dados
e, depois, fornecer uma nova senha para o usuário do site.
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O SLD também permite que o administrador gerencie o modo de autenticação.
Há dois tipos de autenticação de logon:
•Autenticação gerenciada do SAP Business One – Cada usuário do SAP
Business One pode acessar um banco de dados da empresa usando o código
e a senha de sua conta de usuário que é gerenciada internamente pelo SAP
Business One.
•Autenticação do Windows – Cada usuário do SAP Business One pode
acessar um banco de dados da empresa usando sua conta do domínio do
Windows (início de sessão único).
Qualquer que seja o método de logon usado, a identidade do usuário
internamente é a mesma.
O início de sessão único permite que os usuários ignorem a tela padrão de
logon do SAP Business One. Se o usuário já fez logon no domínio do
Windows, ele não precisa fazer logon novamente no SAP Business One.
Para usar o início de sessão único, você precisa primeiro ativá-lo no System
Landscape Directory. Depois de configurado, isso se aplica a todas as
empresas em todos os servidores na estrutura.
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Para ativar o início de sessão único para um usuário, você precisa vincular a
conta de usuário do SAP Business One com a conta do usuário no domínio do
Windows. Este é um mapeamento individual entre a conta do usuário e a conta
do Windows. O nome de usuário do domínio (sem o domínio) será usado como
código do usuário. A máquina cliente do usuário precisa estar no mesmo
domínio que o servidor.

Por razões de segurança, o vínculo entre a conta de usuário do SAP Business
One e o usuário do domínio não pode ser modificado depois de estabelecido.
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Depois de a conta do usuário ser vinculada, o usuário pode selecionar um
campo de seleção na janela de logon do SAP Business One e começar a usar
a aplicação sem ser solicitado a inserir suas credenciais de logon do SAP
Business One.
Se a máquina do usuário não estiver no mesmo domínio, o campo de seleção
não estará selecionável. O usuário ainda pode fazer logon usando sua conta
do SAP Business One, desmarcando o campo de seleção na tela Selecionar a
empresa.
Na primeira vez em que um usuário seleciona o campo de seleção na tela
Selecionar a empresa, o usuário será solicitado a fornecer o código e a senha
de sua conta do SAP Business One. Depois de isso ser fornecido, não haverá
mais solicitações e, posteriormente, o usuário não terá de fazer logon no SAP
Business One. A tela de logon não aparecerá no próximo logon; em vez disso,
o SAP Business One será iniciado diretamente com a última empresa e o
usuário de domínio atual.
Se houver vários bancos de dados de empresas no servidor, a janela
Selecionar a empresa só exibirá empresas em que a conta do usuário estiver
vinculada com o domínio. Portanto, se um usuário precisar acessar duas
empresas, você precisa vincular a conta do usuário em cada empresa.
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Na aba Servers and Companies, o SLD exibe o servidor especificado na
instalação e os bancos de dados de empresas no servidor. Você pode
adicionar novos servidores à estrutura (após a instalação) e remover
servidores da estrutura.
Você pode processar o servidor para definir o tipo de autenticação como
autenticação do SQL Server ou autenticação do Windows. Note que a SAP
recomenda o uso da autenticação do SQL Server. Para mais informações,
consulte o Guia do administrador do SAP Business One.
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Também na aba Servers and Companies, você pode modificar a conta de
banco de dados padrão (geralmente “sa”) que é usada pelo cliente para
acessar todos os bancos de dados da empresa. Essa conta de usuário tem
privilégios de administrador do sistema que não são necessários para acessar
o SAP Business One.
Então, para aumentar a segurança, você pode modificar para um usuário de
banco de dados com menos privilégios de administrador. Selecione e processe
um banco de dados da empresa e, na janela pop-up, selecione a opção Use
Specified Database User em vez da opção padrão Use Database Admin User.
Uma nova conta de usuário é gerada automaticamente no Microsoft SQL
Server e o banco de dados da empresa é mapeado para essa nova conta. A
conta do usuário de banco de dados é agora exibida na linha no SLD. Você
pode atualizar a senha para essa conta usando o SQL Server Management
Studio.
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A próxima parte deste tópico aborda a administração de senhas de usuário.
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Você pode configurar uma política global de senha para todos os usuários,
determinando a força da senha do usuário e a frequência com que precisa ser
modificada. Para modificar o padrão de política de senha, selecione
Administração
Configuração
Geral
Usuários
Segurança
Administração de senha. Aqui você pode definir a força da senha (baixa,
média, alta ou personalizada) e qualquer exigência especial quanto aos
caracteres que devem fazer parte da senha.
Quando um novo usuário é criado, uma senha inicial é definida pelo
administrador. A nova senha deve obedecer à força da senha definida na
janela Administração de senhas.
Se o início de sessão único estiver sendo usado na empresa, o usuário ainda
tem a opção de fazer logon usando suas credenciais do SAP Business One, e
assim a política de senhas deve ser mantida.
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Os usuários podem modificar sua senha a qualquer momento selecionando o
menu Administração Configuração
Geral Segurança
Modificar a
senha.
O superusuário modifica a senha para outro usuário selecionando o botão do
navegador na conta do usuário. O superusuário deve informar o usuário para
que ele possa fazer logon usando a nova senha.
O superusuário também tem a opção de obrigar um usuário a modificar sua
senha ao fazer o próximo logon, selecionando o campo de seleção Modificar
senha no próximo logon na conta do usuário.
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Uma conta de usuário pode ser bloqueada para impedir que o usuário faça
logon no SAP Business One. O superusuário pode bloquear uma conta
manualmente, e a conta será bloqueada automaticamente depois de um
número especificado de tentativas de logon malsucedidas pelo usuário, se isso
estiver definido na política de senhas. A política de senhas padrão não
bloqueia uma conta de usuário.
Só um superusuário pode desbloquear uma conta de usuário.
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A fim de impedir atualizações ilegais no banco de dados, você pode restringir
os usuários à operação de somente leitura no banco de dados.
Primeiro, é preciso configurar uma conta de somente leitura no banco de
dados do Microsoft SQL Server. Mapeie a conta do usuário até o SBOCommon e o banco de dados da empresa. Selecione os grupos de função
como db_datareader e db_denydatawriter.
A seguir, no SAP Business One, selecione Administração > Configuração >
Geral > Usuário do BD com acesso de leitura. Insira o nome e a senha do
usuário de somente leitura.
Os usuários agora estão restritos e não serão capazes de executar
atualizações do SQL nem eliminar consultas a menos que lhes seja atribuída a
autorização geral Relatórios > Gerador de consultas > Executar instrução SQL
não selecionar.
Para mais informações, consulte o Guia do administrador.
Apenas os superusuários do SAP Business One são capazes de especificar
usuários de somente leitura.
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A parte final deste tópico aborda os logs de acesso e de modificação
fornecidos no SAP Business One.
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É mantido um log de auditoria que registra o logon, logoff e modificação de
senha de cada usuário.
Isso é especialmente útil para monitorar modificações de senha e tentativas de
logon malsucedidas.
Para visualizar o log, selecione o menu Ferramentas e, depois, selecione Log
de acesso.
Você pode clicar duas vezes em uma linha para ver os detalhes de um usuário.
O endereço de IP está incluído nos detalhes, o que permite que o
administrador monitore a fonte de uma tentativa de logon.
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O log de modificações registra modificações em muitos objetos, inclusive
documentos de compra e venda, e janelas de configuração como grupos de
imposto, imposto retido na fonte, bancos, frete, cartões de crédito,
autorizações gerais, configurações gerais, cadastro do empregado, ordens de
produção e planos de contas.
Para determinar se uma janela tem um log de modificações, abra o documento
ou formulário e selecione Ferramentas > Exibir histórico. Essa opção de menu
só estará ativa se o documento ou formulário na janela ativa tiver um log de
modificações.
O log de modificações exibe uma linha para cada modificação feita no
documento ou janela. Quando um documento é adicionado pela primeira vez, o
log de modificações exibe uma linha. Se o documento for modificado
posteriormente, o log de modificações exibirá uma linha adicional para cada
modificação.
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Se selecionar Exibir diferenças, você verá uma comparação detalhada de cada
campo com as diferenças no campo destacadas.
Se você clicar duas vezes na primeira linha, verá uma imagem gravada do
documento antes de a modificação ter sido feita. Se você clicar duas vezes na
segunda linha, verá uma imagem gravada do documento com a modificação, e
assim por diante.
Note que o número máximo de linhas que podem ser registradas para um
documento ou janela está definido na aba Configurações gerais > Serviços, no
campo Histórico. O padrão é 99 linhas.
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Aqui temos alguns pontos importantes desta sessão.
•Quando um usuário faz logon, as credenciais do usuário são validadas pelo
System Landscape Directory (SLD). Depois de terem sido validados, os
usuários do SAP Business One não se conectam diretamente ao banco de
dados, mas recebem credenciais de acesso do SLD.
O System Landscape Directory fornece uma interface da Web para gerenciar a
estrutura geral e também a segurança.
O SLD pode ser acessado pelas configurações do License Manager ou por um
navegador da Web, usando o url https://localhost:30010/ControlCenter. Você
precisa inserir a senha de usuário do site para fazer logon no SLD.
No SLD, você pode modificar a senha do usuário do site, ativar o início

de sessão único, adicionar servidores à estrutura geral e modificar
credenciais de acesso ao banco de dados.
Os logs de acesso e de modificações fornecem informações úteis para
gerenciar a segurança.
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Você concluiu o tópico sobre segurança no SAP Business One. Obrigado pela
participação.
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