
Parabéns por escolher a MyCena para proteger suas credenciais!
Violações cibernéticas são a principal ameaça à sobrevivência das organizações. Mais 
de 80% dessas violações começam com senhas. Resolvendo a segurança de suas 
credenciais de uma vez por todas, você atenua sua maior fonte de violações 
cibernéticas.
Problema 1: As ciberdefesas centralizadas são impotentes contra hackers de guerrilha.
Problema 2: O cérebro humano não consegue se lembrar de senhas fortes
MyCena resolve ambos os problemas descentralizando todos os acessos sem lembrar 
nenhuma senha. Ele vem em duas partes:
- Um console de gerenciamento para ajudar as empresas a distribuir regras e políticas 
de senha para todos os sistemas, redes, aplicações, banco de dados, dispositivos ... para 
todos os seus usuários.
- Uma fortaleza de credenciais descentralizada somente o usuário pode acessar. 
Este é o guia do usuário do console MyCena para MyCena Desk Center (MDC) e MyCena 
Business Fortress (MBF), exceto para a Seção 4, que se aplica apenas ao MDC.

CONVENIENTE
Distribui regras de senhas fortes 
para qualquer sistema, aplicação, 
banco de dados, rede, dispositivo...

SEGURO
Sem senha mestra, nenhum ponto 
central de falha

PRIVADO
Somente o usuário pode acessar 
credenciais próprias 

1. Definir regras gerais de senhas

Console MyCena
Manual do Usuário

Como começar

Vá para Sistemas> Senhas 
Compartilhadas> Senhas 
pré-carregadas e clique em
+ Adicionar senha

Notas:
1. Preencha os Atributos com usuários / grupos de usuários selecionados para receber a senha pré-carregada. Se 
os usuários estiverem em vários atributos, eles só os receberão uma vez. Se deixado em branco, todos os usuários 
o receberão. Você pode editar os atributos posteriormente em Gerenciar atributos.
2. Digite o endereço de url como mycena.co para fazer o upload do logotipo na fortaleza de credenciais dos 
usuários
3. Opcional: Selecione o ícone pré-carregado no menu suspenso após carregar o modelo

Preencha os campos, altere 
regras de senha específicas * se 
necessário, decida se a senha é 
compartilhável, escolha o nível 
de segurança, adicione atributos 
(Todos ou selecionados) e clique 
em Salvar

*
Defina comprimento e as 
regras específicas das 
senhas por letras minúsculas, 
letras maiúsculas, números,
caracteres especiais e
clique em Salvar

Vá para Início> Defina parâmetros, escolha o tamanho da senha padrão para sua 
empresa, decida os níveis de senha de armazenamento e altere a frequência da 
senha (opcional).

Introdução

2. Pré-carregamento de senhas para compartilhar (ex: redes)

3. Pré-carregamento de sistemas para usuários (ex: aplicativos)

5. Adicionar usuários

4. Definir regras e permissões (apenas MDC)

A. Adicione várias senhas de uma vez

B. Adicionar senhas uma por uma

Vá para Sistemas> 
Política de Senha 
para Sistemas> 
Carregar Lista de 
políticas e clique em 
Baixar modelo

Vá para Usuários> 
Gerenciamento de 
Usuários>Carregar lista 
de usuários e clique em 
Baixar modelo

Preencha o arquivo 
e clique em Salvar

Preencha os 
campos e clique em 
Salvar

Preencha os campos e 
clique em Salvar

Carregar modelo

Vá para Sistemas> Política de Senha 
para Sistemas> Políticas de senha 
criadas clique em + Adicionar 
sistema

Preencha os campos, defina o comprimento e as regras de 
senhas (por exemplo excluindo letras minúsculas, letras 
maiúsculas, números, caracteres especiais), decida se a senha 
é compartilhável, escolha o nível de segurança, selecione ou 
insira atributos (Todos ou selecionados) e clique em Salvar

Verifique as 
entradas, edite o 
ícone (opcional) e 
Clique em Confirmar

Preencha o modelo com o 
nome dos sistemas (urls, 
sistemas, dispositivos...), defina 
regras de senha específicas *, 
decida se a senha é 
compartilhável, adicione o 
nome da pasta (opcional), 
escolha o nível de segurança, 
preencha os Atributos e clique 
em Salvar

Carregar modelo

A. Adicionar sistemas em uma única vez

A. Adicionar vários usuários de uma vez usando um arquivo

B. Adicionar sistemas um a um

Vá para Sistemas> 
Senhas Compartilhadas>  
Carregar Lista de Senhas 
e clique em Baixar 
modelo

Verifique as entradas, 
edite o ícone 
(opcional) e Clique 
em Confirmar

Preencha o arquivo, defina 
senhas ou regras de senha 
específicas *, decida se a 
senha é compartilhável, 
adicione a data de 
expiração e o nome da 
pasta (opcional ), escolha 
o nível de segurança, 
preencha os atributos e 
clique em Salvar

Carregar modelo

Vá para Usuários> 
Gerenciamento de 
Usuário>Carregar lista 
de usuários e clique 
Configuraçãos do AD

Vá para Usuários> Gerenciamento de Usuário> 
lista de usuários e clique Adicionar usuário

Notas:
1. Preencha os Atributos com usuários / grupos de usuários selecionados para receber o sistema pré-carregado. 
Se os usuários estiverem em vários atributos, eles só os receberão uma vez. Se deixado em branco, todos os 
usuários o receberão. Você pode editar os atributos posteriormente em Gerenciar atributos.
2. Digite o endereço de url como mycena.co para fazer o upload do logotipo na fortaleza de credenciais dos 
usuários

Notas:
1. Dê aos usuários atributos para receber senhas e sistemas pré-carregados. Você pode editar os atributos 
depois em Gerenciar atributos.

Notas:
1. Os atributos são predefinidos com as localizações e departamentos do AD
2. Dê aos usuários atributos para receber senhas e sistemas pré-carregados. Você pode editar os atributos 
posteriormente em Gerenciar atributos.
3. A função é predefinida como nível 3 - Operador por padrão (somente MDC)

Notas:
1. Dê aos usuários atributos para receber senhas e sistemas pré-carregados. Você pode editar os atributos 
posteriormente em Gerenciar atributos.
2. Nome de usuário e / ou e-mail são identificadores de usuário. Se nenhum email for adicionado, o usuário 
não receberá emails do MyCena.

Altere as permissões e clique em SalvarVá para Usuários> Gerenciamento de Usuário> Regras e 
Permissões e escolha a regra para editar

Notas:
1. Existem três níveis de função predefinidos, sendo o nível 1 o mais alto. Qualquer nível de função pode 
gerenciar apenas níveis abaixo do seu.

Verifique as entradas e 
Clique em Confirmar

B. Adicionar vários usuários de uma vez usando o Active Directory

C. Adicionar usuários um a um

Clique em Importar do 
AD, selecione os filtros 
no pop-in e clique em 
Salvar

support@mycena.co www.mycena.co

6. Gerenciar atributos

Vá para Sistemas> Gerenciar 
atributos e clique em + Adicionar 
atributo

Digite o nome do atributo e 
selecione usuários a serem 
adicionados a esse atributo

Clique no ícone Trocar e 
selecionar os usuários a serão 
adicionados ao novo atributo. 
Clique em Salvar

A. Adicionar atributo

7. Módulo Governança, Risco e Compliance (opcional)

No módulo GRC, clique em 
qualquer item do gráfico para 
ver o syslog de eventos para 
esse item. Digite qualquer
coluna para refinar. Clique em 
Exportar.

Selecione o formato do 
arquivo e clique em
Baixar

Baixe o arquivo syslog 
enviado para sua caixa de 
e-mail

Notas:
1. Syslogs são mantidos por um período de 30 dias
2. Baixe syslogs regularmente para manter seus registros

Verifique as entradas 
e clique em 
Confirmar
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Vá para Sistemas> Gerenciar 
atributos, encontre o atributo que 
deseja editar e clique no ícone 
Editar

Selecione os usuários a serem 
adicionados e excluídos do 
atributo

Clique no ícone Trocar e 
selecione os usuários a serão 
adicionados e excluídos do 
atributo. Clique em Salvar

B. Editar atributo
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