
Protejarea confidenţialităţii
datelor se realizează mai uşor
şi mai rapid cu ajutorul

modulului Mago.Net Securitate Bază,
care simplifică gestionarea profilelor
utilizatorilor.

Gândit special pentru micile afaceri ce
au nevoie să îşi protejeze simplu şi
eficient datele companiei, modulul
Securitate Bază permite stabilirea
drepturilor de acces pentru fiecare
utilizator cu doar câteva click-uri de
mouse.

Spre deosebire de modulul Securitate
unde stabilirea drepturilor de acces şi
a protecţiilor se realizează la un nivel
mai mare de detaliu, Securitate Bază
permite protejarea documentelor,
rapoartelor şi a ferestrelor de introdu-
cere a datelor la nivel de utilizator şi
actualizează în consecinţă interfaţa
Mago: toate funcţiile şi documentele
protejate sunt scoase din meniul utili-
zatorului.

Aceste modificări personalizează
meniurile în concordanţă cu nevoile
reale ale utilizatorului, prevenind ero-
rile accidentale care necesită mai
mereu proceduri lungi şi complicate
pentru corectare. 
Impactul asupra Mago se extinde şi la
nivelul modulelor EasyLook şi Magic
Documents. 

Doar acele rapoarte accesibile utiliza-
torului vor fi afişate şi lansate în
EasyLook. Magic Documents va afişa

doar acele documente la care utiliza-
torul are drepturi de acces.

Stabilirea protecţiilor
Protecţiile sunt gestionate prin
meniuri simple de tip drop-down.
Accesul poate fi interzis pentru: 
l un utilizator anume;
l toţi utilizatorii;

Ce elemente pot fi  protejate?
Accesul poate fi acordat sau interzis
pentru: 
l obiecte (funcţii, documente, ra-

poarte, etc.)
l ramuri
l module

Drepturile stabilite pentru module sau
ramuri sunt transferate automat către
obiectele inferioare ierarhic (ex: de la
module la ramuri; de la ramuri la
obiecte)

Meniuri text:
Acordarea sau interzicerea accesului
este extrem de simplă, datorită
meniului contextual: poziţionaţi săgea-
ta mouse-ului peste obiectul dorit,
apăsaţi click dreapta şi selectaţi
opţiunea necesară.

Personalizarea interfeţei Mago.Net
Protejarea anumitor obiecte, ramuri
sau module are impact imediat în
Mago.Net, îndepărtând elementele
respective din meniul utilizatorului.
Acelaşi efect apare şi în Easy Look şi
Magic Documents, daca acestea fac
parte din configuraţie.
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Gestionarea completă a confidenţiali-
tăţii
Obiectele protejate sunt dezactivate
de modulul Securitate Bază. Funcţiile
corespunzătoare nu mai pot fi execu-
tate indiferent de tipul de client folo-
sit (interfaţa standard, EasyLook,
Magic Documents, etc.). Protecţiile nu
pot fi ocolite de utilizatori „rău-inten-
ţionaţi”. Această funcţionalitate asigu-
ră o gestionare simplă şi eficientă a
confidenţialităţii, nefiind doar o sim-
plă personalizare a meniului.

Afişarea setărilor
Lângă fiecare obiect, ramură sau
modul din configuraţia Mago.Net, în
modulul Securitate Bază apare o sferă,
care implicit este verde. Aceasta
însemnă că funcţia este vizibilă şi
disponibilă utilizatorului. Când sunt
aplicate protecţiile, sfera corespun-

zătoare devine roşie, adică obiectul nu
mai este disponibil şi vizibil pentru
utilizator. Sunt cazuri când în acelaşi
modul sau ramură există şi obiecte
protejate şi obiecte neprotejate. În
aceste cazuri, sfera modulului sau
ramurii va fi galbenă.

Această funcţionalitate permite con-
trolul situaţiei fiecărui utilizator şi
simplifică modificarea setărilor.
Adiţional, instrumentul „Sumar” oferă
o situaţie de ansamblu a permisiunilor
şi interzicerilor la nivelul companiei.

Securitate Bază, rapid şi uşor de folo-
sit
Modulul pune la dispoziţie o serie de
funcţii ce permit aplicarea de protecţii
sau acordarea de permisiuni la nivel
de utilizator direct din meniul contex-
tual. Folosind această funcţie se pot

aplica protecţii extrem de rapid şi
precis.

Migrare? Nici o problemă
Dacă peste ceva timp va fi nevoie de o
gestionare mai complexă a securităţii,
se poate oricând migra la versiunea
mai complexă, fără a se pierde setări-
le deja făcute. O funcţie specială
migrează automat aceste setări la
instalarea noului modul.

Compatibilitatea cu alte aplicţii
Mago.Net
Modulul Securitate Bază poate gestio-
na şi module create cu Task Builder,
cum ar fi instrumente verticale dez-
voltate de terţe părţi  ce folosesc func-
ţii din Mago.Net care se execută în
funcţie de drepturile de acces ale uti-
lizatorului.

Securitate Bază, protejarea confidenţialităţii datelor companiei dumnea-

voastră concomitent cu reducerea introducerilor eronate de date şi creş-

terea eficienţei.
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