Este tópico aborda contas de usuário e autorizações de usuário.
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Ao concluir este tópico, você será capaz de definir contas de usuário e atribuir
autorizações gerais a uma conta de usuário de modo que ele possa acessar as
funções e os menus no SAP Business One.
Você também vai aprender como copiar um conjunto de autorizações gerais para
vários usuários e como limitar o acesso a documentos, usando as autorizações
de propriedade de dados.
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A DG Industries tem 15 usuários no departamento de vendas. Esses usuários vão
acessar as mesmas funções e relatórios no SAP Business One.
Ao processar os documentos de vendas, os usuários precisam ter as mesmas
configurações de formulário para documentos.
O gerente de vendas também precisa acessar as mesmas funções e relatórios,
mas também precisa ter acesso a outros relatórios de vendas e a dashboards de
análise de vendas.
Solução: Configure um usuário com o perfil básico para as configurações do
formulário e, depois, copie as configurações do formulário para os outros
usuários. Configure as autorizações gerais para um usuário de vendas e, depois,
copie essas autorizações para os outros usuários de vendas. Faça o ajuste fino
das autorizações gerais para o gerente de vendas.
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A primeira parte desse tópico aborda as contas de usuário.
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Para fazer logon no SAP Business One, os usuários precisam de uma conta.
Para criar contas de usuários, selecione Administração
Configuração Geral
Usuários. Você pode criar contas de usuário com o Assistente de configuração
expressa. O Código do usuário precisa ser exclusivo e pode ter até 8 caracteres.
Há dois tipos de usuário:
•Se você marcar o campo de seleção Superusuário ao criar uma conta de
usuário, esse usuário terá total autorização em cada função do SAP Business
One. Um superusuário pode redefinir as senhas de outros usuários e pode
configurar autorizações para outros. Obviamente, você deve limitar o número de
contas de superusuário.
•Se o campo de seleção Superusuário não for marcado, por padrão, o usuário
não terá autorização em nenhuma funcionalidade do sistema. Geral e
Autorizações de propriedade de dados devem ser definidas para cada usuário.
Selecione o campo de seleção Usuário móvel para possibilitar que cada usuário
trabalhe com um dispositivo móvel para acessar seus dados da empresa. Você
também deve inserir o ID do dispositivo móvel do usuário, que eles usarão
para acessar suas informações da empresa.
Se um usuário não conseguir fazer logon pelo número de vezes especificado na
tela Administração de senhas, sua conta será bloqueada (campo de seleção
Bloqueado). Isso é indicado em um campo de seleção na conta do usuário. Só
um superusuário pode desbloquear a conta de usuário bloqueada.
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Na tela Configurações do usuário, você pode predefinir um conjunto de valores
padrões que sejam comuns a um grupo ou departamento, como preferências de
impressão para documentos, depósitos e algumas contas do Razão usadas em
vendas. Depois, você pode atribuir essas configurações a uma ou mais contas de
usuário, selecionando o código para as configurações de usuário na conta do
usuário. Para definir configurações do usuário, selecione Administração
Configuração Geral
Configurações do usuário.

6

Muitas vezes, grupos de usuários que trabalham no mesmo departamento têm
necessidades similares de Configurações do formulário nos documentos que
usam.
Você pode configurar as Configurações de formulário necessárias para um
usuário e, depois, copiar as Configurações do formulário para outros usuários.
Isso pode poupar tempo durante a implementação.
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A próxima parte deste tópico examina as autorizações gerais necessárias para
acessar funções no sistema.
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O acesso às várias funções do SAP Business One é controlado por meio de uma
combinação de licença e autorizações gerais. Isso é definido por conta de
usuário.
O tipo de licença atribuído a um usuário determina quais funções o usuário
contratou legalmente para utilização. Se tentar acessar uma função que não
esteja no escopo da licença, o usuário receberá um erro gerado no servidor
de licenças.
As Autorizações gerais atribuídas a um usuário permitem que ele acesse as
funções do SAP Business One necessárias ao seu trabalho. Isso não tem
nada a ver com a licença, mas é definido com base nos requisitos do cliente
para a descrição da função de um usuário. Se a licença conceder ao usuário
acesso a uma função e a autorização geral para essa função não estiver
definida, o usuário receberá um erro de autorização quando acessar a
função.
Por padrão, todos os usuários recém-criados (com exceção dos superusuários)
não têm autorizações para nenhuma função do SAP Business One. As
autorizações gerais devem ser configuradas para cada usuário.
Um usuário, definido como superusuário, tem autorização total para todos os
módulos e funções do SAP Business One e não é possível modificar as
autorizações para esse usuário.
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As autorizações gerais podem ser restritivas, determinando se um usuário pode
ter acesso total, acesso somente leitura ou nenhum acesso a uma função ou
menu.
Um usuário designado como superusuário automaticamente tem Autorização
totalpara todas as funções, mas você pode limitar essa funcionalidade usando as
autorizações gerais.
Você deve atribuir uma licença Profissional a cada superusuário.
Você deve atribuir uma autorização por área funcional a todos os outros usuários:
Autorização total - o usuário pode exibir e modificar dados desse objeto de
autorização.
Somente leitura - o usuário pode apenas exibir dados desse objeto de
autorização.
Sem autorização - o usuário não tem acesso a esse objeto de autorização.
As autorizações gerais basicamente seguem a ordem dos módulos e do menu do
SAP Business One. Você pode atribuir a mesma autorização a cada objeto ou, se
expandir a estrutura em árvore do objeto, poderá atribuir diferentes autorizações
aos menus e às janelas de cada área. Se fizer isso, você verá que a autorização
da área se tornará "Várias autorizações".
Dica: Para visualizar toda a lista de autorizações gerais expandidas, selecione o
botão Expandir.
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As autorizações gerais são configuradas para cada usuário, porém, se o cliente
tiver grupos de usuários que realizam as mesmas tarefas, o modo mais rápido de
atribuir as autorizações gerais é por função.
Uma forma de fazer isso é apresentar as várias funções do SAP Business One
(módulos e menus) a um usuário representativo designado para cada função.
Essa pessoa, então, marca as funções que eles usam.
A seguir, crie uma conta de usuário para o usuário representativo e atribua o tipo
correto de licença a esse usuário. Teste para verificar se a combinação de licença
e autorizações gerais fornece acesso à funcionalidade exigida pela função.
Em seguida, você pode copiar esse conjunto de autorizações de um usuário para
outro, na janela de autorizações gerais. Selecione o nome do usuário de origem
na janela de autorizações e, depois, arraste o nome do usuário de origem sobre o
nome do usuário de destino.
Nos materiais AIP, você pode usar a ferramenta Business Process Master List
(BPML) para ajudá-lo a definir as funções customizadas segundo as funções do
SAP Business One.
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Depois de ter configurado as autorizações gerais, você pode imprimir um relatório
com uma lista completa de autorizações para até quatro usuários selecionados.
Além disso, você pode exportar a lista completa de autorizações para o Microsoft
Excel ou como um arquivo PDF. Isso permitirá que você revise cada autorização
com o cliente, em modo offline, e faça os ajustes necessários.
Para visualizar o efeito de cada autorização geral, consulte o guia prático How to
Define Authorizations.
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As mudanças nas autorizações são rastreadas no log de modificações. Para abrir
o log de modificações, certifique-se de que a janela Autorizações gerais esteja
ativa e, depois, selecione Ferramentas > Exibir histórico.
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A última parte deste tópico examina a propriedade de documentos e as
autorizações de propriedade de documentos.
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Todo documento pode ser opcionalmente ligado a um vendedor ou comprador
designado. E cada documento pode ter um proprietário designado. O proprietário
pode ser um usuário diferente do vendedor ou comprador e da pessoa de contato
do parceiro de negócios.
Então, como você pode designar o vendedor ou comprador ou o proprietário para
um documento?
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O vendedor/comprador que está ligado a um documento é o padrão no cadastro
de parceiros de negócios.
Primeiro, você precisa definir os vendedores e compradores no sistema.
Selecione Administração > Configuração >Geral > Vendedores/Compradores.
Depois de configurado, você pode atribuir o vendedor ou comprador responsável
ao registro relevante do cadastro de parceiros de negócios.
O nome do vendedor ou comprador será automaticamente selecionado em todos
os documentos de marketing criados para o parceiro de negócios.
É claro que o nome do vendedor ou comprador pode ser modificado em um
documento específico, se necessário.
Atribuir o vendedor/comprador relevante aos respectivos parceiros de negócios e,
depois, a cada documento de venda ou compra, capacita o cliente a fazer o
seguinte:
•Gerar relatórios de análises de vendas e de análises de compras por vendedor
ou comprador
•Avaliar o volume de vendas ou de compras atingido por vendedor/comprador
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O proprietário de um documento normalmente é o usuário que cria o documento;
porém, se houver um vendedor ou comprador atribuído ao parceiro de negócios,
e o vendedor ou comprador estiver vinculado a um registro no cadastro de
empregados, então o vendedor ou comprador se tornará o proprietário padrão.
No exemplo, o usuário Sophie Klogg criou um pedido de vendas para a
Earthshaker Corporation. Bill Levine está configurado como o vendedor atribuído
a esse cliente e, como Bill Levine também tem um registro no cadastro de
empregados, então Bill Levine automaticamente se tornará o proprietário.

17

O proprietário de um documento é a base para outro tipo de autorização –
Autorizações de propriedade de dados.
Utilizando as autorizações de propriedade de dados, você pode permitir que outra
pessoa acesse um documento e até mesmo as linhas em um documento com
base no relacionamento dessa pessoa com o proprietário. Isso é especialmente
relevante para departamentos como vendas e compras que talvez precisem
restringir o acesso a documentos do departamento.
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Aqui está um exemplo simples. Podemos configurar os registros de cadastro de
empregado para modelar esta organização, para o propósito de propriedade de dados.
No cadastro dos vendedores Fred Buyer e Mary Discount, selecionamos George Profit
como gerente. Também precisamos criar um registro de cadastro para o gerente.
Também, no cadastro, selecionamos o mesmo departamento para os três empregados,
ligando-os assim ao uso do departamento e da estrutura de gestão.
Para os propósitos de autorização de propriedade de dados, podemos definir as
relações como:
Par: o usuário pode acessar os documentos que são propriedade de um colega no
mesmo nível da hierarquia.
Gerente: o usuário pode acessar os documentos que são propriedade de seu
gerente direto.
Subordinado: o usuário pode acessar os documentos que são propriedade de
qualquer um de seus subordinados diretos.

19

Você pode usar o cadastro do empregado para modelar a organização de uma
empresa. Para definir o cadastro do empregado, selecione Recursos humanos >
Cadastro do empregado.
No cadastro, você pode especificar as informações sobre um empregado, como
departamento, gerente e função na empresa. Você também pode registrar
informações pessoais do empregado e alguns dados de RH.
Muitos campos são comuns entre o cadastro do empregado e a conta de usuário.
Quando adiciona um registro de cadastro do empregado, você pode gerar uma
conta de usuário, se não houver alguma. Se houver uma conta de usuário, você
pode copiar os campos comuns do cadastro para a conta de usuário.
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A propriedade de dados pode ser ativada ou desativada em todo o sistema
usando a tela Exceções de propriedade de dados. Depois de configurados, os
usuários terão acesso restrito a documentos e oportunidades de vendas, e até às
linhas de documentos, com base em uma relação definida com o proprietário do
documento.
Nessa janela, você também pode selecionar quais objetos estão sujeitos a
restrições de autorização de dados, total ou parcialmente. Se você selecionar
Sem filtro, para um objeto, então a propriedade de dados não estará ativa para o
objeto. No caso de um documento ou oportunidade de vendas não ter um
proprietário padrão, qualquer usuário poderá acessá-lo, pois não há propriedade
de dados ativada.
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Depois de ativar o filtro de propriedade de dados, o próximo passo é definir as
permissões para cada usuário na tela Autorizações de propriedade de dados.
Um usuário pode acessar um documento desde que ele tenha uma relação definida com
o proprietário do documento e tenha recebido permissão ou Somente Leitura ou Total
para a propriedade de dados para essa relação. A gama inteira de relações possíveis é:
Por linha hierárquica:
Par: o usuário pode acessar os documentos de propriedade de um colega no mesmo
nível de hierarquia.
Gerente: o usuário pode acessar os documentos de propriedade de seu gerente
direto.
Subordinado: o usuário pode acessar os documentos que são propriedade de
qualquer um de seus subordinados diretos.
Por linha organizacional:
Departamento: o usuário pode acessar os documentos de propriedade de um
membro do mesmo departamento.
Filial: o usuário pode acessar os documentos de propriedade de um membro da
mesma filial.
Equipe: o usuário pode acessar os documentos de propriedade de um membro da
mesma equipe.
No exemplo, o usuário Fred Buyer pode visualizar (e, opcionalmente atualizar) os
pedidos de vendas de propriedade de seus pares e colegas na mesma equipe. Fred não
tem acesso aos pedidos de vendas de propriedade de seu gerente ou de usuários em
sua filial. Ele só pode visualizar pedidos de vendas de propriedade de usuários no
mesmo departamento.
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Aqui temos alguns pontos importantes desta sessão.
•Há dois tipos contas de usuário. Se você marcar o campo de seleção
Superusuário ao criar uma conta de usuário, esse usuário terá total autorização
em cada função do SAP Business One. Os superusuários precisam de uma
licença Profissional. Se você não marcar o campo de seleção Superusuário, o
usuário, por padrão, não têm autorizações para nenhuma função e você precisa
atribuir autorizações gerais a cada usuário.
•O modo mais fácil de atribuir autorizações gerais é por função, e você pode
copiar as autorizações de um usuário para os outros usuários com funções
similares.
•Você pode designar usuários como vendedores ou compradores. Depois de
configurado, você pode atribuir o vendedor ou comprador responsável como
padrão a um parceiro de negócios.
•Você também pode definir o cadastro do empregado. Isto capacita você a definir
uma estrutura organizacional com linhas hierárquicas. O cadastro do empregado
é necessário para as autorizações de propriedade de dados. Essas autorizações
permitem ou negam a outro usuário o acesso a um documento com base na
relação do usuário com o proprietário do documento.
•Se o parceiro de negócios tiver um vendedor ou comprador designado e o
vendedor/comprador estiver ligado ao cadastro do empregado, então o vendedor
ou comprador será, por padrão, o proprietário dos documentos criados pelo
parceiro de negócios.
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Você concluiu o tópico sobre contas de usuário e autorizações no SAP Business
One. Obrigado pela participação.
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