Conta
Nesta opção estarão disponíveis as rotinas de cadastramento de usuários e de gerenciamento do controle de
acesso ao sistema.

1 Meus dados

Nesta opção poderão ser visualizados os dados cadastrais e de credenciamento do usuário logado no sistema.

2 Alterar senha

Nesta opção o usuário poderá efetuar a alteração da sua senha de acesso ao sistema.

Para efetuar a alteração da senha, o usuário deverá editar a senha atual e em seguida a nova senha.
Após a confirmação da nova senha, selecione o botão “Change Password”.

3 Usuários

Opção para cadastramento de usuários e gerenciamento do controle de acesso dos usuários.
Esta opção somente estará disponível para o usuário administrador da Federativa.
O usuário Master fará o cadastramento dos administradores de cada Federativa, e estes farão o
cadastramento dos usuários que terão acesso ao sistema.
Cada usuário deverá estar associado a um grupo.
Inicialmente será exibida uma janela com a relação de todos os usuários já cadastrados na conta do
administrador de cada Federativa.

Para efetuar a inclusão de um novo usuário, selecionar a opção
Uma nova janela será exibida, para inserção dos dados do novo cadastro.

.

Informe o endereço de E-mail do novo usuário e em seguida a senha de acesso.
Após a confirmação da senha, efetue a gravação dos dados.
Após o cadastramento, o usuário deverá ser ativado, através da seleção do ícone
.
Em seguida o usuário deverá ser associado a um grupo, para que sejam liberadas as opções de acesso aos
menus do sistema.
Após a seleção do ícone
, será exibida nova janela, com todos os grupos cadastrados.
Para associar a este usuário um grupo, selecionar o botão
Para retirar o acesso, selecione o botão
.

.

4 Grupos

Nesta opção serão cadastrados os grupos de acesso ao sistema.
Esta opção somente estará disponível para o usuário administrador da Federativa.
Inicialmente serão exibidos os grupos já cadastrados.

Para efetuar a inclusão de um novo grupo, selecionar a opção

.

Uma nova janela será exibida, para inserção dos dados do novo cadastro.

Nome – Informe o nome do grupo e a descrição do mesmo.
Em seguida confirme a gravação dos dados.
Para efetuar associação do grupo com o controle de acesso do menu, selecione a opção
.
Uma janela será exibida onde as opções de cada menu deverão ser associadas com o grupo.

Com a seleção, de cada opção do menu, serão listas na caixa da direita as opções disponíveis.

Para associar a este usuário um grupo, selecionar o botão
Para retirar o acesso, selecione o botão
.

.

Para efetuar alteração selecionar o ícone
na linha correspondente.
Uma nova janela será exibida, onde os dados poderão ser alterados.

