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Sistemas de informação

1.1.1.

Missão e objetivos

Missão
Assegurar o correto funcionamento e desenvolvimento,
desenvolvimento, em articulação com as entidades competentes, dos
sistemas de informação e infra-estruturas
estruturas de suporte tecnológico, por forma a colmatar necessidades
identificadass e a suportar da forma mais eficiente e eficaz os processos e os serviços.
Objetivos

•
•
•

1.2.

Participar e colaborar naa estratégia de sistemas de informação que suporte os requisitos do
negócio com níveis de serviço adequados às exigências da operação – não causar
caus disrupções, não
provocar ineficiências nem impacto na qualidade dos serviços
Otimizar os custos com sistemas de informação, procurando sinergias entre as diferentes
diferente Unidades
da ARSN,IP,, integrando as diferentes funções e reduzindo custos de manutenção,
manutenção dentro dos
parâmetros de autonomia da ARSN, IP
Assegurar a reposta adequada em tempo útil
Alavancar nos sistemas para assegurar a implementação de melhores práticas processuais e
segregação de funções

Estrutura organizativa
Ilustrativo
Não exaustivo

Sistemas de
Informação

Gestão de Acessos

Gestão de Alterações

Gestão de Operações
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Atividades e procedimentos
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Gestão de acessos lógicos

Edição: 01
Revisão: 01
Página 4 de 9

Logical access management
Atividade

Descrição

1

As políticas e as restrições relativas ao acesso aos SI são definidas
pela AFSI da ARSN, IP, e aprovadas pelo Conselho Diretivo,
assim como os processos associados à atribuição, alteração e
remoção de acessos.
Deve ser também criada uma matriz de perfis/roles, que estão
associados a funções dentro da ARSN,
ARS IP.
Na definição da política de gestão de acessos são tidas em conta as
melhores práticas processuais e é nomeado um responsável para
uma eficiente implementação do processo.
processo

2

A execução das políticas é da responsabilidade da AFSI e tem
como base a operacionalização dos sub-processos
sub
associados à
criação, alteração e remoção de acessos lógicos.

3

A execução das políticas de acesso descritas anteriormente, são
monitorizadas com periodicidade definida pela ARSN, IP para
efeitos de controlo. Esta monitorização serve de input para a
revisão das políticas de acessos lógicos.

4

No final de cada semestre ou de uma situação extraordinária que
mereça atenção urgente, as políticas de acesso são revistas pela
AFSI. Esta atividade
tividade obriga à elaboração de um relatório com os
acessos indevidos dos utilizadores e à respetiva revisão das contas
dos mesmos. Se for necessário, a AFSI engloba a nova matriz de
funções no relatório.
O relatório é enviado para análise do Conselho Diretivo
Dire
da ARSN,
IP.

Documento

Sistema

Políticas de Gestão de
acessos lógicos
(PGAC)
Matriz de funções

Portal web da
ARSN, IP
(Portal)

Plataformas
tecnológicas
(PT)
Revisão de acessos
lógicos (RAL)
Matriz de funções

Plataformas
tecnológicas
(PT)
Portal web da
ARS (Portal)
(Portal)

Documento

Sistema

Criação de acessos lógicos
Descrição

1

O DRH é responsável por pedir a criação de acesso a utilizador. O
pedido deve conter os dados pessoais, o departamento a integrar
pelo colaborador, o nível hierárquico e o(s) role(s) que devem ser
associados ao novo utilizador.
Este pedido é direcionado ao responsável
res
da
área/departamento/direção/serviço - responsável da área funcional
- para avaliar as necessidades do colaborador.

Formulário de criação
de acesso a utilizador
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Sistema

2

O responsável da área funcional é responsável por validar e
aprovar o formulário de criação de utilizador, notificando a AFSI
para a criação dos respetivos acessos lógicos.

Formulário de criação
de acesso a utilizador

3

A AFSI analisa o pedido em função das políticas definidas de
controlo de acessos.

Formulário de criação
de acesso a utilizador
Matriz de funções

4

A AFSI cria o utilizador nas plataformas tecnológicas, com os
dados necessários para o utilizador entrar no sistema. Notifica o
DRH, de que o utilizador foi criado.

Plataformas
tecnológicas
(PT)

5

Em função do formulário, a AFSI associa o role (perfil) ao
utilizador e as features (características) correspondentes.

Plataformas
tecnológicas
(PT)

Alteração de acessos lógicos
Descrição

1

O DRH é responsável por pedir a alteração de acessos de um
utilizador. O pedido deve conter os dados pessoais, o
departamento do colaborador, o nível hierárquico e o(s) role(s)
que devem ser associados.
Este pedido é direcionado ao responsável da
área/departamento/direção/serviço - responsável da área funcional
- para avaliar as necessidades do colaborador.

2

O responsável da área funcional é quem deve validar e aprovar os
acessos do utilizador, notificando a AFSI para a alteração dos
respetivos acessos lógicos.

3

A AFSI analisa o pedido em função das políticas definidas de
controlo de acessos.

4

A AFSI altera os acessos lógicos do utilizador nas plataformas
tecnológicas. Notifica o DRH e o responsável da área funcional da
alteração efetuada.

Documento

Sistema

Formulário de criação
de acesso a utilizador
Matriz de funções
Plataformas
tecnológicas
(PT)
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Bloqueio/ desativação de acessos lógicos (saída de colaborador, transferência de serviço e/ou departamento)
Atividade

Descrição

1

O DRH é responsável por pedir o bloqueio/desativação de acessos
de um utilizador. O pedido deve conter os dados pessoais, o
departamento do colaborador e a data de saída do colaborador.
Este pedido tem como base o relatório de saídas elaborado pelo
DRH.
Este pedido notifica, também, o responsável
r
da área funcional do
colaborador.

2

O responsável da área funcional é responsável por validar a saída
do colaborador, notificando a AFSI para que proceda ao
bloqueio/desativação
desativação dos respetivos
respe
acessos lógicos.

3

A AFSI analisa o pedido e atua em função das políticas definidas
de controlo de acessos.

4

A AFSI bloqueia/desativa os acessos lógicos do utilizador nas
plataformas tecnológicas. Notifica o DRH e o responsável da área
funcional da alteração efetuada.

1.1.3.

Documento

Sistema

Plataformas
tecnológicas
(PT)

Gestão de operações

Job Scheduling
Documento

Sistema

Descrição

1

Consiste no desenho e especificação
pecificação de um conjunto de atividades,
a
tais como rotinas-padrão,
padrão, consultas, relatórios ou outras tarefas de
manutenção, que irão ocorrer periodicamente e/ou em datas bem
definidas. Esta atividade de desenho e especificação poderá
ocorrer periodicamente ou pontualmente (oriundo por exemplo,
ex
de
um processo de gestão da mudança). Nesta fase, também são
definidos os alertas e relatórios utilizados na monitorização das
atividades, assim como eventuais definições e parametrizações de
software que irá executar tarefas em modo batch e/ou em realtime.
A AFSI é responsável pelo processo de definição das tarefas a
executar - Job Scheduling.. Desta análise, é formalizado um
conjunto de tarefas e elaborado um relatório interno.

Política de job
scheduling (PJS)

Plataformas
tecnológicas
(PT)

2

A execução de rotinas-padrão,
padrão, consultas, relatórios ou de outras
tarefas de manutenção podem ser executadas automaticamente
através de software apropriado ou manualmente por pessoal
especializado da equipa de Informática da ARSN,
ARS IP, consoante a
Política de job scheduling definida.

Política de job
scheduling (PJS)

Plataformas
tecnológicas
(PT)
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Documento

Sistema

Relatório de exceções
(RE)

Plataformas
tecnológicas
(PT)

Documento

Sistema

Descrição
A AFSI monitoriza periodicamente as atividades programadas,
mediante a utilização de alertas ou relatórios de exceções
ocorridas, com origem no software de suporte à execução das
tarefas.

Gestão de back´ups
Atividade

Descrição

1

A definição da política de back´ups
back´u é da responsabilidade da AFSI
e consiste no desenho e especificação inicial da estratégia a
implementar para a gestão dos back´ups da ARSN, IP.
A estratégia deve cobrir os seguintes pontos:
1) Dados a guardar e com que frequência;
2) Número de gerações de dados a armazenar;
3) Tipo de back´up (total, parcial ou incremental) e checkpoints a
utilizar;
4) Localizações de armazenamento;
5) Métodos de transporte (transporte físico, transporte na rede,
etc.);
6) Testes/verificações a serem efetuadas;
7) Recovery Point and Time Objectives (documentado em OLAs
e SLAs).

Política de back´ups
back´u
(PBU)

N/A

2

A execução da política de back´ups dos sistemas é da
responsabilidade da Informática. Estes são iniciados de forma
automática através de ferramentas apropriadas
apropriad - sistema de gestão
de back´ups - ou manualmente por pessoal especializado. Deve,
também, incluir o transporte e armazenamento em localizações
físicas separadas.

Política de back´ups
(PBU)

Sistema de
gestão de
back´ups
(SGBU)

3

A Informática monitoriza a execução e o "estado" dos back´ups
efetuados. Se foram iniciados de forma automática, a Informática
considera a Gestão de Eventos como forma principal de os
monitorizar. Esta ferramenta envia um relatório dos back´ups
efetuados
tuados com periodicidade definida.
definid

Política de back´ups
(PBU)
Relatório de back´ups
(RBU)

Sistema de
gestão de
back´ups
(SGBU)

Documento

Sistema

Atividade

Descrição

1

A AFSI recebe um pedido de restauro, tipicamente na sequência
de um evento que indica corrupção de dados ou um de um pedido
de serviço oriundo de um utilizador.
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Atividade

Descrição

2

A AFSI entra em contacto com o requerente e define o ponto de
recuperação, o local físico do restore (disco, diretório, etc.), a
localização dos dados e o transporte ou transferência para o local
físico onde a recuperação é feita.

3

A AFSI executa a operação de restauro dos dados definida (copy(
back, roll-back, etc.).

Documento
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Sistema

Plataformas
tecnológicas
(PT)

Gestão de incidentes
Descrição

Documento

1

A AFSI deteta um Incidente, de preferência preventivamente,
minimizando possíveis impactos
actos para os utilizadores.

2

A AFSI regista o incidente com a respetiva data e hora de
ocorrência.
O registo contém
m os seguintes campos de informação:
1) Número único de referência;
2) Categoria;
3) Urgência;
4) Impacto;
5) Prioridade;
6) Data e hora do registo;
7) Identificação de quem regista o incidente;
8) Método de notificação;
9) Nome/ departamento/ telefone/ localização do utilizador;
10) Método utilizado para contacto posterior;
11) Descrição dos sintomas;
12) Configuration Item relacionado;
13) Grupo/ pessoa de suporte ao qual o incidente está alocado;
14) Problema relacionado
ionado / erro já conhecido;
15) Atividades realizadas para resolver o incidente;
16) Data e hora da resolução;
17) Estado do fecho do incidente;
18) Hora e data do fecho.

Registo do Incidente
(RI)

3

A AFSI identifica o incidente de acordo com um conjunto de
categorias pré-definidas,
definidas, registando se é ou não um Pedido de
serviço.

Registo do Incidente
(RI)

4

A AFSI atribui
tribui um grau de prioridade ao incidente de acordo com
a urgência e impacto do mesmo. Caso o incidente seja identificado
como sendo crítico, deverá iniciar-se
iniciar um processo criado para
lidar com casos mais urgentes.

Registo do Incidente
(RI)

5

A AFSI levanta os sintomas relacionados com o incidente de
forma a determinar o que correu mal e como o corrigir.

Registo do Incidente
(RI)

Sistema
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Atividade

Descrição

Documento

6

Se a AFSI não for capaz de resolver o problema identificado,
ident
por
falta de conhecimento técnico ou porque não foi capaz de o fazer
dentro do tempo pré-definido,
definido, e caso exista essa possibilidade,
deverá escalar o incidente para um nível de suporte superior que
deverá estar mais capacitado para o fazer.

Registo do Incidente
(RI)

7

Se o incidente for de natureza séria, então o responsável da AFSI é
notificado para intervir no processo.

Registo do Incidente
(RI)

8

Caso o incidente seja considerado uma falha e após tentativa
anterior de o resolver mal sucedida, a AFSI procede a uma análise
mais aprofundada e detalhada do mesmo. O procedimento
seguinte consiste na tentativa de resolução através de erros
anteriores (consulta em base de dados específica), procurando um
caso idêntico e a sua solução para o mesmo, aumentando
aumentand a
velocidade de execução desta atividade.

Registo do Incidente
(RI)

9

Após ser encontrada uma solução para o incidente, esta é aplicada
e testada pela AFSI.

Registo do Incidente
(RI)

10

O incidente é fechado formalmente tendo em atenção:
1) o estado final;
2) a satisfação do utilizador;
3) se documentação está completa;
4) se é um problema recorrente;
5) registo do incidente e da solução na base de dados de
incidentes.
Caso o problema seja recorrente poderá ser decidido tomar ações
preventivas de forma a evitar essa situação no futuro.

Registo do Incidente
(RI)
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Sistema

Gestão de correio eletrónico
Descrição

1

A AFSI é responsável por promover a utilização do serviço de
correio eletrónico da ARSN, IP,
IP por monitorizar a sua utilização e
por assegurar a sua disponibilização e utilização segura.

2

Os endereços de correio eletrónico da ARSN, IP são criados pela
AFSI,, obrigatoriamente no domínio do Ministério da Saúde.

3

O recebimento de SPAM e/ou a suspeita de vírus é reportada à
AFSI pelo utilizador do serviço.

4

Quando aplicável, a AFSI desativa o endereço de correio
eletrónico do colaborador, garantindo que qualquer mensagem
enviada para aquele
le endereço será devolvida como não entregue.

Documento

Sistema
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Atividade

