Técnico

GERENCIE OS DIREITOS DE ACESSO AO TB-DECO
Atualmente, é normal que diferentes usuários tenham direitos de acesso distintos em algumas oficinas.
É possível, por exemplo, gerenciar os grupos de usuários de forma fácil. Essa simples função permite
que os clientes tragam uma resposta clara e eficiente a seus superiores quando questionados sobre o que
fazem para garantir a segurança do processo. Os direitos de acesso claros tranquilizam seu superior quanto a
seriedade da oficina.
Isso é tão importante que, a partir de agora, grande parte das máquinas será entregue com um PC industrial
que permite a programação diretamente na máquina.

Como isso acontece na prática ?
É preciso diferenciar dois tipos de utilização do
TB-Deco, seja em um PC remoto, seja em uma ‘interface PC’ como nas máquinas do tipo EvoDeco 16,
EvoDeco 10 ou MultiSwiss de última geração.
A primeira versão para gestão dos direitos de acesso
foi desenvolvida na base da gestão de usuários e de
grupos de usuários presente no sistema operacional
do Windows (2000, xP, vISTA, 7). Com as ‘Interfaces
PC’, não é possível definir grupos de usuários no sistema operacional, então adotamos outro método
baseado em senhas de acesso.

02 / 13

Algumas funções distintas do TB-Deco são, portanto,
acessíveis de acordo com um certo nível predefinido
de usuários. Como padrão, são previstos 3 níveis, Gl1
a Gl3. Entretanto, esses níveis podem ser modificados (máximo 5 níveis). As funções, as quais cada nível
poderá acessar, são apresentadas na lista abaixo.
Uso com PC remoto
A gestão de grupos de usuários já é prevista pelo
sistema operacional do Windows. Uma pessoa que
tem os direitos de administrador em uma estação de
computador consegue criar diversos grupos de usuários TB-Deco.
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O programa TB-Deco comporta três níveis de acesso
(Grupo de Nível Gl) predefinidos pela Tornos :
GL1 : Usuário simples (direitos mínimos) - Operadores
GL2 : Usuário médio - Preparador de máquina /
Reguladores.
GL3 : Administrador (Todos os direitos) - Técnicos
homologados, departamento de métodos, administradores de rede etc.

Lista das funções acessíveis
Níveis
(Gl)

lista das funções acessíveis
Pos. Função

Menu

Condições necessárias

1

Gestão das máquinas (Adição, supressão&)

Arquivos \ Gestor das máquinas&

Administrador

2

Troque a base de dados da máquina

Edição \ Troque a máquina

3

Modifique a base de dados da máquina

Guia BD Máquina :

1

2

3
=

=

=

– Global : Barloader, MachComment
– Adição / Edição de um suporte.
– Colisões : DESCRIçÃO
4

Modifique a peça, Renomeie programa

Menu de contexto

5

Gestão das configurações

Opções \ Configuração

6

Modificar o n° da licença

? \ licença

=

7

Modifique as informações da peça

Edição \ Edição da peça \ Inform. da
peça \ Dados gerais da peça

=

8

Modifique os parâmetros dos assistentes
de macros

Edição dos parâmetros
(macro envolvida)

=
“Gestão de acesso por grupos
de usuários” fica acessível no
nível Administrador + Opção
ADv (750-0005)

Ficará inativo diante das seguintes situações:

=

=

=

– licença ADv indisponível
– Operação reservada à Tornos.
– Operação em comentário

9

Gestão dos eixos (offsets, velocidades)

Edição \ Edição de peça \ Origem \
Correção das fixações

=

=

10

Gestão dos fusos
(velocidades iniciais, estado)

• Edição \ Edição da peça \ Fusos \
velocidades iniciais dos fusos

=

=

=

=

• No início da linha de OP. : (duplo
clique ou) Menu de contexto \ Editar \
Configuração dos fusos
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11

Modificar as variáveis globais da peça.

Edição \ Edição da peça \ variáveis
globais&

12

Modificar as sucessões (Máquinas PNC /
PTO / ISO)

Guia Sucessões.

13

Gestão das ferramentas (adicionar,
apagar, copiar)

=
=
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14

Edição das ferramentas (geometrias,
corretores, informações)

Guia Gestão da peça \ Catálogo de ferramentas \ (duplo clique ou) menu de contexto
Ferramenta \ Editar \ Edição de uma ferramenta

=

=

15

Selecione um catálogo compartilhado

• Arquivos \ Crie (ou utilize) um catálogo de ferramentas compartilhado
ou &\ Elimine o compartilhamento do
catálogo de ferramentas

=

=

=

• Guia Gestão de peça \ Catálogo de
ferramentas \ menu de contexto : Crie
(ou utilize) um catálogo&
16

Gestão das sincronizações e restrições
(adicionar, deslocar, apagar, editar)

Menu de contexto no ícone da operação

=

17

Configuração da linha de operação
(Editar, Modificar)

Início da linha de operação : Menu de
contexto (ou duplo clique).

=

18

Gestão das linhas de operações (inserir,
apagar, deslocar uma linha.)

Início da linha de operação : Menu de
contexto.

=

19

Edição de uma operação (Editar, modificar uma operação)

ícone operação : Menu de contexto
Edição código ISO (ou duplo clique).
(válido também para OP de sistemas
TORNOS)

20

Gestão das operações (inserir, apagar,
copiar uma operação)

• Barra de ferramentas \ ícone Assistente&

=

=

=

• Menu \ Inserir \ Operação.
• linha de operação : Menu de contexto \
Inserir uma operação l

Esses níveis de acesso podem ser modificados / adaptados a pedido. Os níveis (Gl1, Gl2, Gl3) devem ser
criados nos grupos de usuários do Windows e atribuídos aos usuários do TB-DECO para permitir um
funcionamento correto dessa opção.

O botão Leitura permite verificar a senha de acesso
atual e o botão Trocar permite a validação da senha
de acesso introduzida (máximo de 15 caracteres e
sensível a maiúsculas e minúsculas).
O botão Terminar permite voltar à caixa de diálogo
Identificação.

Identificação através da senha de acesso.
A caixa de diálogo Identificação é acessível pelo
menu Nível do usuário ou pelo botão ad-hoc da
‘barra de ferramentas funções auxiliares’.
É preciso que a gestão dos direitos de acesso esteja
ativa para acessar o menu nos PCs remotos, diferentemente das ‘Interfaces PC’. Essa caixa de diálogo
permite a definição de um nível de usuário que vai
autorizar algumas funções do TB-Deco. É preciso
colocar a senha de acesso correspondente ao usuário selecionado e clicar em OK para ativar o nível
de usuário desejado. O grupo usuário ativo pode ser
consultado na caixa de diálogo ‘Sobre o TB-Deco’.

Valores de senhas de acesso padrão :
PC remoto

Interface PC

Nível de usuário 1

(vazio)

*

Nível de usuário 2

(vazio)

ul2

ul1

Nível de usuário 3

(vazio)

ul3

Administrador

AdMiN2740

AdMiN2740

*

* Nível de usuário padrão

O identificador padrão é exibido ao abrir a caixa de
diálogo e não é necessário colocar a senha de acesso
para selecionar esse nível de usuário padrão ; basta
clicar em OK.
Ao selecionar o usuário ‘Administrador’, é possível
que vá para a caixa de diálogo ‘Configuração como
administrador’.
Essa segunda caixa de diálogo permite que o administrador diferentes senhas de acesso diferentes para
cada usuário e o nível do usuário padrão.
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