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Perfis de Acesso

Perfis de Acesso do Sistema SGU
O sistema SGU possui o seguinte perfil de acesso para usuário externo a ANTAQ:


Master

Características do Perfil:
Perfil

Master

Acesso
O perfil de Usuário Externo tem acesso as seguintes
funcionalidades:






Consultar Usuários Colabaradores Associados a
uma Empresa
Cadastrar Novo Colaborador
Alterar Dados de Colaborador
Desassociar Colaborador
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Acessando o Sistema

Como Acessar o Sistema SGU
Para acessar o sistema o usuário deverá acessar o seguinte link:
http://web2.antaq.gov.br/sgu preferencialmente pelo navegador Google Chrome.
Será apresentada a tela de login do Sistema SGU conforme:

O usuário deverá informar o seu login de acesso (número do CPF) e acionar a opção
. Caso o login de acesso informado esteja autorizado a acessar o
sistema SGU, o sistema irá solicitar o preenchimento do campo senha. Caso o sistema informe
que não foi encontrado perfil para o usuário informado, solicite a ANTAQ para efetuar o seu
cadastro de usuário “master” para uma determinada empresa.
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Preencha o campo de senha e acione a opção
apresentada a tela inicial do sistema SGU:
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em seguida será
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Consultar Colaborador

Consultar Colaborador
Para consultar um usuário colaborador de uma determinada empresa, o usuário deve
acessar a opção Consultar do menu Colaborador.

O sistema apresenta tela de consulta de usuário colaborador.

O usuário deve preencher o campo CNPJ ou Razão Social com os dados da empresa
desejada para consulta. Caso o usuário digite o número do CNPJ da empresa, ao ser retirado o
foco do campo, o sistema deverá consultar e apresentar a razão social da respectiva empresa
relacionada. O campo Razão Social é do tipo auto complete, conforme inclusão de caracteres, o
sistema filtra e apresenta somente as empresas que possuem o trecho informado e que estão
associadas ao usuário Master autenticado. Após o preenchimento/seleção de uma razão social, o
sistema deverá consultar e apresentar o número do CNPJ da respectiva empresa relacionada e
carregar no campo Tipo de Empresa os tipos de empresa que esta empresa possui acesso.
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Após selecionar um tipo de empresa, o usuário deverá acionar a opção
. O sistema
irá apresentar a lista de usuários colaboradores associados a empresa e tipo de empresa
selecionados anteriormente.

Somente usuários Master com perfil ativo poderão realizar a consulta de colaboradores.
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Cadastrar Novo Colaborador

Novo Colaborador
Para cadastrar um novo colaborador, o usuário deve acionar a opção
executado os passo da tela Consultar Colaborador.

depois de ter

O sistema apresenta tela de cadastro de usuário colaborador. O colaborador será
associado a respectiva empresa consultada anteriormente.

O usuário deve preencher o campo CPF com o número do CPF da pessoa que será
cadastrada. Caso o número do CPF já esteja cadastrado na ANTAQ, o sistema irá apresentar os
dados deste usuário, possibilitando a edição destes dados. Caso o número do CPF não esteja
cadastrado na ANTAQ, será necessário preencher os dados deste usuário.
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Preencha os dados do colaborador.

Selecione um sistema e um perfil e acione a opção
incluídos, o usuário colaborador terá acesso.

Selecione um Porto/Instalação Portuária e acione a opção
modal de seleção de porto / instalação portuária.

. Todos os sistemas que forem

. O sistema apresenta

Selecione o (s) porto (s) / instalação (ões) portuária (s) desejado (s) e acione a opção
. O (s) porto / instalação (ões) portuária (s) que for (em) incluído (s), será (ão) associado (s)
ao respectivo usuário colaborador.
Após finalizar o preenchimento do cadastro do colaborador, o usuário deve acionar a
opção
para finalizar o cadastro do colaborador. O usuário colaborador irá receber um email com os sistemas e perfis que o mesmo terá acesso.
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Alterar Colaborador
Para alterar os dados cadastrais de um colaborador, o usuário deve acionar a opção
referente ao registro de colaborador desejado, depois de ter executado os passo da tela
Consultar Colaborador.

O sistema apresenta tela de alteração dos dados do colaborador com os dados
preenchidos e possibilitando a edição.

O usuário deve alterar os dados desejados e acionar a opção
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Nesta tela, o usuário pode incluir e retirar sistemas e/ou portos associados. Para excluir
algum sistema ou porto / instalação portuária, usuário deve acionar a opção
registro desejado. Para confirmar a inclusão/exclusão, a opção
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referente ao

deverá ser acionada.
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Desassociar Colaborador

Desassociar Colaborador
Para desassociar um colaborador, o usuário deve primeiro ter executado os passos da tela
Consultar Colaborador.

O usuário deve acionar a opção
referente ao registro de usuário colaborador
desejado. O sistema deverá apresentar mensagem de confirmação de exclusão.

O usuário deve acionar a opção

para confirmar a desassociação do colaborador. O

sistema irá desassociar o colaborador da empresa. Caso o usuário acione a opção
sistema irá cancelar a desassociação do colaborador.
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