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Administração do Planning and Budgeting

Cloud Workspace

Exibição de Opções de Administração

Atribuição de Preferências a Usuários e Grupos

Como Acessar as Configurações do Servidor do Planning and Budgeting Cloud
Workspace

Personalização da Interface do Usuário

Organização de Itens e Pastas

Copiar

Exibição de Opções de Administração
Para exibir as opções de administração do Planning and Budgeting Cloud Workspace,
selecione Navegar e, em seguida, Administrar.

Atribuição de Preferências a Usuários e Grupos
Para que as preferências padrão sejam bem-sucedidas, os usuários e grupos devem ter
as funções e permissões necessárias para acessar determinadas pastas e certos
elementos de interface. Para gerenciar preferências, você deve ter direitos de
administrador. Para ver o conteúdo, você também precisa de direitos suficientes. As
preferências individuais e de grupos prevalecem sobre as preferências padrão.

Para atribuir preferências a usuários e grupos:

1. No Planning and Budgeting Cloud Workspace, selecione Navegar, Administrar,
Configurações do Espaço de Trabalho e Gerenciar Preferências.

2. Em Selecionar Usuários, selecione Usuários Disponíveis ou Grupos Disponíveis
e clique em Atualizar Lista.

3. Mova os usuários ou grupos desejados de Usuários Disponíveis ou Grupos
Disponíveis para Usuários e Grupos Selecionados e clique em Próximo.

4. Em Gerenciar Preferências, especifique se deseja ativar o suporte ao leitor de tela
para os usuários e grupos selecionados.

5. Clique em Próximo e, em seguida, em Concluir para salvar as preferências dos
usuários e grupos.
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Como Acessar as Configurações do Servidor do Planning and Budgeting
Cloud Workspace

Para acessar Configurações do Servidor do Planning and Budgeting Cloud
Workspace, selecione Navegar, Administrar e Configurações do Workspace e
Configurações do Servidor.

Note:   

Se fizer alterações nas Configurações do Servidor do Planning and Budgeting
Cloud Workspace, você precisará fazer logoff e reiniciar o navegador para que
as alterações tenham efeito.

Table 1-1    Configurações do Servidor do Planning and Budgeting Cloud Workspace

Configuração Descrição

Configuração Regional Padrão Configuração regional padrão do aplicativo
se nenhuma configuração regional solicitada
pelo usuário puder ser carregada

Publicar URL de Logoff URL para o qual a UI é redirecionada depois
que os usuários efetuam logoff

URI do Smart View URI para o instalador do Cliente do Oracle
Smart View for Office. O URI pode ser
absoluto ou relativo.
O URI inserido aqui é o URI acessado quando
você seleciona Ferramentas, Instalar, Smart
View no Planning and Budgeting Cloud
Workspace.

Habilitar Itens do Menu do Instalador no
Workspace

Se itens de menu devem ser ativados no
Planning and Budgeting Cloud Workspace.
Esses itens estão localizados no menu
Ferramentas. O valor padrão é Sim.

Personalização da Interface do Usuário
A personalização da interface do usuário envolve:

Alteração da Seleção do Idioma Padrão
O Planning and Budgeting Cloud Service - Workspace lê informações de configuração
regional do seu navegador e seleciona o idioma a ser usado com base nas
configurações regionais dele. Em certos casos, você talvez queira ver o conteúdo em
um idioma diferente daquele determinado pelas configurações regionais do
navegador. Você pode substituir a seleção de idioma com base nas configurações
regionais adicionando idiomas às opções de idioma do navegador e movendo o
idioma que o navegador deve usar para o início da lista.

O Planning and Budgeting Cloud Workspace seleciona automaticamente o idioma
suportado em ordem de prioridade. Ele tenta obter uma correspondência exata entre o
idioma e a configuração regional. Se um valor próximo correspondente não for

Como Acessar as Configurações do Servidor do Planning and Budgeting Cloud Workspace

1-2   Administração dos Relatórios Financeiros para Oracle Planning and Budgeting Cloud Service



encontrado, o Planning and Budgeting Cloud Workspace tentará estabelecer uma
correspondência com base somente no código do idioma e ignorará o código do país.

Note:   As configurações selecionadas para o idioma padrão se aplicam a todos
os componentes do Planning and Budgeting Cloud Workspace

Redirecionando URL Depois que os Usuários Efetuarem Logoff
Para facilitar a integração com portais personalizados, os administradores podem
redirecionar os navegadores Web para um URL estático arbitrário depois que os
usuários fizerem logoff do Planning and Budgeting Cloud Workspace. Essa opção
pode ser definida em Configurações do Servidor do Planning and Budgeting Cloud
Workspace. Consulte Como Acessar as Configurações do Servidor do Planning and
Budgeting Cloud Workspace. Observe que o valor padrão faz logoff dos usuários do
Planning and Budgeting Cloud Workspace.

Bloqueio do Acesso a Instaladores de Clientes Java
Os administradores podem ocultar a opção de menu Instalar (selecionar Ferramentas
e, em seguida, Instalar), o que permite aos usuários instalarem o Oracle Smart View
for Office, o Planejamento Preditivo, o Financial Reporting Studio, a Extensão de
Administração do Planning e a Auto,ação do EPM. Essa opção pode ser definida em
Configurações do Servidor do Planning and Budgeting Cloud Workspace. Consulte 
Como Acessar as Configurações do Servidor do Planning and Budgeting Cloud
Workspace.

Organização de Itens e Pastas
Para proporcionar um funcionamento eficiente do Planning and Budgeting Cloud
Workspace, estruture as pastas de forma que os usuários possam acessar itens de
forma rápida e fácil. Na hierarquia de pastas, equilibre o tamanho da pasta com a
profundidade da hierarquia. As pastas não devem conter um grande número de itens
ou um número excessivo de níveis na hierarquia de pastas. Determinadas pastas não
devem ser excluídas.

Copiar
Replica um serviço.

Copiar Campos da Caixa de Diálogo Descrições

Nome da nova configuração Insira um nome para a nova configuração de
serviço.

Intervalo de portas da nova configuração Insira um intervalo de portas para a nova
configuração de serviço.

Organização de Itens e Pastas
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2
Como Explorar e Gerenciar Anotações do

Financial Reporting

Note:   

Os Administradores de Serviço do Planning e os Usuários Avançados têm
acesso a todas as anotações no servidor de anotações.

Pesquisa de Anotações
Use a opção Pesquisar no Planning and Budgeting Cloud Workspace para retornar
uma lista de anotações com base em critérios especificados.

Para procurar anotações:

1. No Planning and Budgeting Cloud Workspace, selecione Navegar, Administrar e
Anotações.

Como padrão, as anotações não são exibidas inicialmente.

2. Selecione um método de pesquisa e, em seguida, clique em Pesquisar.

• Tudo — Pesquisa baseada no texto localizado nos campos Títulos, Autor,
Descrição, Contexto ou Categoria. Texto em maiúsculas ou minúsculas,
asteriscos à direita e strings curinga são aceitáveis.

• Título — Pesquisa baseada no texto localizado em Título. Texto em maiúsculas
ou minúsculas, asteriscos à direita e strings curinga são aceitáveis.

• Autor — Pesquisa baseada no texto localizado em Autor.

• Categoria — Pesquisa na categoria.

• Descrição — Pesquisa baseada no texto localizado em Descrição. Texto em
maiúsculas ou minúsculas, asteriscos à direita e strings curinga são aceitáveis.

• Contexto — Pesquisa baseada em uma origem de dados, nome de elemento e
valor de elemento.

Serão exibidas as origens de dados para as anotações existentes. Uma origem de
dados do “Financial Reporting” indica que a anotação está anexada ao relatório.
A origem de dados do “Financial Reporting” será exibida se as anotações
estiverem definidas em um objeto. Uma origem de dados do “Planning” indica
que a anotação está anexada à origem de dados da grade. Para especificar vários
valores de elemento, separe cada valor com uma vírgula (,). Apenas um valor
deve ser atendido.
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• Pesquisa Avançada — Define a pesquisa com base em uma combinação de
Título, Autor, Descrição, Intervalo de Datas de Publicação, Categoria ou
Contexto.

3. Clique na anotação para exibir o conteúdo da anotação.

Os relatórios que possuem anotações excluídas serão exibidos com um ícone de
aviso (!)

Exibição de Relatórios Associados a Anotações
É possível exibir relatórios e seus anexos que estão associadas a uma ou mais
anotações. Uma linha de resumo de anotações será exibida para cada anotação em um
relatório.

Para exibir relatórios associados a anotações:

1. Abra o Gerenciador de Anotações e procure por anotações.

2. Clique com o botão direito do mouse em uma anotação e selecione Mostrar
Relatórios/Documentos.

3. Se houver um erro, verifique se a origem de dados do relatório foi alterada.

Os ícones de Anotação no relatório indicam o local das referências de anotação. Um
ícone de olho será exibido para as anotações associadas a relatórios/documentos
somente leitura.

Note:   

Se acontecer um erro na tentativa de exibir um relatório, a origem de dados do
relatório pode ter sido alterada. Você deve corresponder à origem de dados
com as anotações.

Note:   

Se o nome de um relatório tiver sido alterado no Planning and Budgeting
Cloud Workspace por meio da opção de menu Renomear, qualquer anotação
no nível de objeto permanecerá associada ao relatório renomeado. No entanto,
se o nome for alterado com a opção Salvar Como… do Financial Reporting
Studio, o relatório duplicado e as anotações no nível de objeto no relatório
original não serão copiados para o relatório com o novo nome.

Resposta a Anotações
Os administradores podem responder a todas as anotações, independentemente das
configurações de permissão.

Para responder a anotações:

1. Abra o Gerenciador de Anotações e procure por anotações.

2. Siga uma destas opções:

Exibição de Relatórios Associados a Anotações
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• Clique com o botão direito do mouse em uma anotação e selecione Responder.

• Clique duas vezes em uma anotação.

• Destaque a anotação e clique no ícone Responder.

Exclusão de Anotações
Os administradores podem excluir qualquer anotação, independentemente das
configurações de permissão.

Para excluir anotações:

1. Abra o Gerenciador de Anotações e procure por anotações.

2. Siga uma destas opções:

• Clique com o botão direito do mouse em uma anotação e selecione Excluir.

• Destaque uma anotação e clique no ícone Excluir.

Alteração da Origem das Anotações
Para alterar a origem de anotações:

1. Abra o Gerenciador de Anotações e procure por anotações.

2. Clique com o botão direito do mouse em uma anotação e selecione Alterar Origem.

3. Altere as opções de origem desejadas.

• Tipo

• Servidor

• Aplicativo

• Banco de Dados

“Tipo” é sempre o Planning. O “Servidor” e o “Aplicativo” devem ser os mesmos,
a menos que você esteja movendo um relatório de um ambiente de teste para um
ambiente de produção. “Banco de Dados” representa diferentes tipos de plano.

4. Selecione Aplicar a Todas as Anotações para aplicar a alteração de origem em
todas as anotações que atendam aos critérios da origem de dados. Desmarque
Aplicar a Todas as Anotações para aplicar a alteração do elemento apenas nas
anotações destacadas.

Para aplicar a alteração de origem apenas nas anotações destacadas, desmarque a
caixa de seleção.

5. Clique em OK

Uma mensagem de confirmação exibe o número de documentos alterados. Os
documentos alterados ficarão destacados na lista.

Exclusão de Anotações
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Como Mostrar Texto de Célula, Anotações da Unidade do Planning e
Anexos de Documentos como Anotações

As anotações do Planning and Budgeting Cloud Workspace exibidas com a opção
Mostrar Texto de Célula como Anotações são somente para exibição. Esta opção se
refere apenas a anotações do Oracle Hyperion Financial Reporting criadas no Planning
and Budgeting Cloud Workspace.

Alteração de Elementos de Contexto de Anotação
Você pode alterar a dimensão ou o valor de dimensão do membro das anotações
associadas a uma origem de dados específica.

Para alterar os elementos de contexto das anotações:

1. Abra o Gerenciador de Anotações e procure por anotações.

2. Clique com o botão direito do mouse em uma anotação e selecione Alterar
Elemento.

A caixa de diálogo Alterar Elemento é exibida com a origem de dados atual.

3. Na caixa de diálogo Alterar Elemento:

• Selecione uma origem de dados.

• Selecione uma opção:

– Alterar Elemento — As alterações de uma dimensão. Em Substituir,
selecione uma dimensão e em Com, insira uma nova dimensão.

– Alterar Valor do Elemento para — Altera uma dimensão e um membro. Em
Substituir, selecione uma nova dimensão e, em Com, insira um membro.

• Selecione Aplicar a Todas as Anotações para aplicar a alteração do elemento em
todas as alterações que atendam aos critérios da origem de dados. Desmarque
Aplicar a Todas as Anotações para aplicar a alteração do elemento apenas às
anotações destacadas.

4. Clique em OK.

Uma mensagem de confirmação apresenta o número de anotações alteradas ao
novo elemento. Os documentos alterados ficarão destacados na lista.

Modificação de Permissões de Anotações
As permissões de anotação definem o nível de acesso com base em usuários, grupos
ou funções. Para definir permissões, clique com o botão direito do mouse em uma
anotação e, depois, selecione Permissões. É possível definir as seguintes permissões:

• Sem Acesso — O usuário não pode ver a anotação.

• Exibir — O usuário pode exibir a anotação.

• Modificar — O usuário pode responder a uma anotação, mas não pode excluí-la.

Como Mostrar Texto de Célula, Anotações da Unidade do Planning e Anexos de Documentos como Anotações
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• Controle Total — O usuário pode exibir, responder, excluir e definir permissões
para uma anotação.

Auditoria de Anotações
Informações sobre anotações, como a data de criação e a data da última modificação,
são necessárias para fazer a auditoria geral e gerar o relatório de conformidade. As
informações de anotação são registradas no servidor do Oracle Hyperion Financial
Reporting para as anotações associadas aos relatórios do Financial Reporting no
arquivo AnnotationAudit.log. Para cada anotação, esse arquivo conterá:

• Ação tomada: anotação criada, respondida ou excluída

• Título da anotação

• Origem de dados associada com a anotação

• Contexto da anotação

• ID do usuário que adicionou, alterou ou excluiu a anotação

• Data e hora em que a anotação foi criada, modificada ou excluída

• Nome e caminho do relatório associado à anotação

• Tipo de objeto associado à anotação (grades, gráficos, imagem, caixa de texto)

O arquivo AnnotationAudit.log do Financial Reporting está localizado em
MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSystem/servers/
FinancialReporting0/logs.

Note:   

As alterações de permissão de anotação não são registradas.

Auditoria de Anotações
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3
Como Abrir um Livro de Instantâneos Que

Possui o Mesmo Nome Que Outros Objetos
do Financial Reporting

Use o seguinte URL para abrir um Livro de Instantâneos que tem o mesmo nome que
outros objetos do Oracle Hyperion Financial Reporting:

http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?
mimetype
=application/hyperion-reports-snapshot_book

Use Latest=true junto com a variável mimetype para obter o objeto mais recente:

http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?
mimetype
=application/hyperion-reports-snapshot_book&Latest=true

Use Version=1 junto com a variável mimetype para obter o objeto mais recente ou a
versão específica da saída do objeto:

http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?
mimetype
=application/hyperion-reports-snapshot_book%version=1

Abaixo estão valores possíveis para a variável mimetype de objetos do Financial
Reporting. Esses valores são recuperados do campo NAME na tabela V8_METATYPE
no repositório do Financial Reporting. Localize campos DESCRIPTION contendo
objetos relacionados do Financial Reporting e, em seguida, recupere o campo NAME
correspondente a ser usado na variável de tipo MIME.

De V8_METATYPE:

• application/hyperion-reports-report

• application/hyperion-reports-snapshot_report

• application/hyperion-reports-book

• application/hyperion-reports-snapshot_book
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