Regras de usuário do Autodesk Vault
O Autodesk Vault existe um controle de usuário para determinar qual a função ele terá dentro de um
banco, essas regras podem ser adicionada direto no usuário ou no grupos de usuários, e pode ser adicionada
umas ou mais regras.
Abaixo segue as descrições de cada regra e em qual Vault ele é aplicado:
Administrator  Privilégios dentro de todas as pastas o tempo todo e privilégios administrativos no servidor,
incluindo ERP e direitos do servidor de trabalho.
Content Center Administration  Privilégios dentro do Centro de conteúdo, e privilégios de administração de
biblioteca no servidor (no console do servidor). Estes privilégios incluem criar, apagar, exportação, importação, e
desfragmentar bibliotecas. Este papel não se aplica a usuários Civil 3D.
Content Center Editor  Privilégios dentro do Centro de conteúdo, mas sem privilégios de administrador no
servidor (dentro do console do servidor). Este papel não se aplica a usuários Civil 3D.
Document Consumer (Workgroup, Collaboration e Professional)  Leia somente o acesso a arquivos e pastas,
incluindo apenas a fila do servidor de trabalho.
Document Editor Level 1 (Workgroup, Collaboration e Professional)  Arquivo básico adição e edição de
privilégios dentro do cofre, também adicionar / remover arquivos e pastas propriedades definidas pelo usuário,
mas não pode apagar arquivos e pastas. Sem privilégios de administrador no servidor.
Document Editor Level 2 (Workgroup, Collaboration e Professional)  Privilégios dentro do cofre, também
adicionar / remover arquivos e pastas propriedades definidas pelo usuário, mas sem privilégios de administrador
no servidor.
Document Manager Level 1 (Workgroup, Collaboration e Professional)  Os privilégios para mudar de
categoria, ciclo de vida, e as atribuições de revisão e editar propriedades definidas pelo usuário.
Document Manager Level 2 (Workgroup, Collaboration e Professional)  Arquivo completo, pasta e
personalizados objeto privilégios de gerenciamento de comportamento dentro do Autodesk Vault, incluindo a
capacidade de adicionar, remover e editar propriedades definidas pelo usuário. Esse papel não tem a capacidade
de criar definições de comportamento.
Custom Object Consumer (Professional)  Acesso somente leitura para objetos personalizados apenas.
Custom Object Editor Level 1 (Professional)  Objeto personalizado básica adição e edição de privilégios dentro
do cofre, e adicionar / remover objeto personalizado privilégios propriedades definidas pelo usuário. Não é
possível excluir objetos personalizados. Não tem privilégios administrativos no servidor.
Custom Object Editor Level 2 (Professional)  Privilégios dentro do cofre, bem como adicionar / remover
propriedades de objetos personalizados definidos pelo usuário. Não tem privilégios administrativos no servidor.
Custom Object Manager Level 1 (Professional)  Privilégios para mudar de categoria, ciclo de vida, e as
atribuições de revisão e editar propriedades definidas pelo usuário.
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custom Object Manager Level 2 (Professional)  Arquivo completo de comportamento privilégios de
administração no Autodesk Vault, incluindo a capacidade de adicionar, remover e editar propriedades definidas
pelo usuário. Esse papel não tem a capacidade de criar definições de comportamento.
ERP Manager (Somente Professional)  Executa tarefas de ERP:




Configurar e gerenciar as configurações da fila MSMQ DWF
Importação ERP: Importar um item de um sistema ERP em Professional
Exportação ERP: itens de exportação para uso com um sistema de ERP.

Item Editor Level 1 (Somente Professional)  Arquivo básico e privilégios dentro do item Professional, mas não
pode apagar arquivos, pastas ou itens. Sem privilégios de administrador no servidor.
Item Editor Level 2 (Somente Professional)  Privilégios dentro profissional, exceto para pedidos de mudança.
Sem privilégios de administrador no servidor.
Item Reviewer (Somente Professional)  Somente leitura o acesso aos itens, arquivos e pastas.
Change Order Editor (Somente Professional)  Criar, editar, participar e ler os pedidos de alteração.
Nota: Estas permissões anteriormente existia no Level Editor Item 1 & 2, Avaliador Item, e os papéis Gerente de
ERP e foram removidos para que somente o Editor do pedido de alteração e administradores podem criar ou
modificar em grande parte os pedidos de alteração. Na migração, todos os usuários atribuídos editor de item,
item Avaliador, e os papéis Gerente de ERP também serão atribuídos à alteração de função Editor de Ordem.

(19) 3475-4100 – Americana – SP
(16) 3514-2150 – Ribeirão Preto – SP
(21) 3221-9350 – Rio de Janeiro – RJ
(12) 3949-6060 – São José dos Campos – SP
www.mapdata.com.br
comercial@mapdata.com.br - suporte@mapdata.com.br

www.mapdata.com.br/base

2

