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ASSIGNACIÓ DE ROLS

Durant els processos d’alta o modificació d’usuaris es demanarà a
l’administrador que assigni com a mínim un rol a l’usuari. Aquesta part del
procés és de vital importància per que l’usuari tingui accés a les àrees
funcionalitats que necessita.
Els rols defineixen a que parts de l’extranet de MC Mutual tindrà accés
l’usuari i si podrà o no realitzar modificacions sobre les dades allà
presentades.
Els rols que un administrador d’empresa o col·laborador podrà assignar
són els següents:

Backoffice Manteniment - Dona accés al menú Back Office, on es
troba l’aplicació de gestió d’usuaris. Permet la modificació de dades.
Aquest rol s’assignarà únicament a usuaris que actuaran com a
administradors d’usuaris, ja que podran crear, modificar i donar de
baixa usuaris.

Publicacions Consulta – Dona accés als continguts restringits del
menú Publicacions, com són Novetats Legislatives, Promptuari
,Monografies i la resta de continguts restringits a aquesta secció.
Recursos Consulta - Dona accés a les utilitats restringides del menú
Recursos. Comunicat de Malaltia Professional, Calendari Laboral,
descàrrega de la aplicació complerta Delt@/AOC, etc.

Grup Administradors – Rol administrador, aquest rol dona privilegis
per utilitzar totes les aplicacions d’administració, actualment només
existeix l’aplicació de gestió d’usuaris, però els privilegis sobre futures
aplicacions d’administració s’atorgaran també en aquest rol. Per tant, si és
pretén crear un usuari administrador és aquest el rol que cal assignar-li.
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Partes AT Mantenimiento - Dona accés a l’aplicació de reclamació ce
comunicats d’accident on MC Mutual reclama els documents pendents de
recepció, assignar a usuaris encarregats de tasques de gestió de
comunicats d’accidents laborals i malalties professionals.

Grup Usuaris - Agrupació de rols, aquest rol inclou els rols Publicacions
Consulta y Recursos Consulta. És el rol que s’hauria d’assignar a usuaris
estàndard.

Grup Usuaris Avançats – Agrupació de rols, inclou els rols
Publicacions Consulta, Recursos Consulta y Partes AT Mantenimiento.
Usuaris amb accés a aplicacions d’interacció amb MC Mutual o amb
accés a dades de la mútua, de moment la única aplicació d’aquestes
característiques es la de Reclamació de comunicats AT, però les que en
un futur es posin a disposició dels nostres afiliats o col·laboradors
s’inclouran també sota aquest rol.
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