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e Permissões



Sistemas desenvolvidos no modelo SaaS – Software as a Service, como o Dinamize 

Mail, trazem benefícios e praticidade ao dia a dia dos usuários, uma vez que é utilizado 

totalmente via web. Porém, como em todas as ferramentas disponíveis pela internet, 

são necessários alguns cuidados para que o acesso aos dados seja restrito aos usuários.

Em uma única conta do Dinamize Mail, diversos usuários podem ter acesso aos dados e 

informações importados para o sistema, como acesso à lista de contatos, campanhas e 

envios realizados. Cada usuário com login e senha de acesso diferentes.

Por segurança e para que nenhuma ação seja realizada de forma equivocada, o ideal 

é determinar o nível hierárquico de cada usuário, com definições de acesso e de ações 

que cada usuário pode realizar no sistema.

Para isto, o Dinamize Mail conta com criação de Equipes e Sub-Equipes, onde você 

pode definir diferentes permissões para cada usuário do sistema.

Introdução
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Acessando o menu de

Usuários e Permissões
Para acessar o menu de usuários e permissões na ferramenta, você deve clicar 

na flecha ao lado do logo do Dinamize Mail > Usuários e permissões
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Equipes

Você pode separar seus usuários em Equipes.

Essa funcionalidade facilita a organização dos seus usuários, onde você pode agrupá-los, como se esti-

vessem em setores de uma empresa. Desta forma, fica mais fácil definir as permissões e escolher qual 

usuário é supervisor.

Para criar uma Equipe, você deve clicar em Nova Equipe, definir um nome para ela e selecionar a opção 

Criar na Raiz.
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Sub-Equipes

Dentro de uma Equipe, você pode criar as Sub-Equipes. Basta selecionar a opção Criar nova equipe em 

e selecionar a equipe desejada.

Após isto, basta aplicar direto ou aplicar e já definir as permissões de acesso.
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Usuários

Usuários são acessos diferenciados categorizados por e-mail, que podem, ou não, participar de mesmas 

equipes. Utilizando usuários você pode permitir que mais pessoas acessem sua conta simultaneamente.

Cada usuário pode ter definições de acesso diferentes, podendo verificar apenas informações de seu 

setor ou empresa, ter todas permissões ou ainda ter permissões próprias.

Para criar usuários, no menu Usuários e Permissões, você deve clicar em Novo Usuário.

Abrirá uma janela, onde primeiro você vai definir o nome, email, idioma e pode definir uma equipe para 

ele.
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Na mesma janela, em definições de 

acesso, é possível determinar a data 

de expiração de cada acesso e o ní-

vel de cada usuário na organização 

do sistema.

Administrador

É o usuário Administrador que define os acessos e permissões dos demais usuários. Ele terá acesso a 

todas funcionalidades da ferramenta. Mais de um usuário pode ser administrador da conta.

Acesso de administrador é o acesso master. O usuário que tem acesso de administrador pode alterar 

permissões de outros usuários, bem como permitir ou restringir ações de todos dentro do sistema.
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Acesso limitado por IP

Usuários com acesso a níveis inferiores

Usuários com acesso a níveis inferiores podem visualizar e editar as permissões e ações que cada usu-

ário em nível inferior de organização pode realizar no Dinamize Mail.

Caso o acesso seja limitado por IP, o usuário poderá utilizar o sistema somente quando acessar a ferra-

menta a partir de IPs configurados previamente no Dinamize Mail. Um exemplo mais claro é quando o 

sistema deve ser utilizado somente dentro da empresa, então, se o usuário tentar acessar em casa, não 

será permitido.

O usuário com acesso à API poderá verificar, dentro de Ajuda > Tutoriais, a documentação da API do 

Dinamize Mail.

Acesso à API

Supervisor

Como Supervisor de equipe, o usuário tem autonomia para permitir e restringir acessos de usuários 

cadastrados dentro da equipe supervisionada.
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Permissões da Organização e Produto

Permissões da Organização

Permissões do Produto

Em permissões da organização 

é possível delegar permissões 

próprias para cada usuário ou 

o usuário pode herdar as mes-

mas permissões de determinada 

equipe.

Na prática: A equipe do marketing tem permissão para realizar envios. Se a opção for herdar per-

missões, o usuário também terá a permissão para a realização de envios.

É nessa etapa da configuração que é definido se o usuário pode alterar permissões de outros usuários, 

se pode incluir ou remover equipes, ou se pode consultar o histórico de acesso de outros usuários, entre 

outros.

Em permissões do produto, são dadas as permis-

sões de alteração, inclusão, e consulta a listas de 

contatos, inclusão de filtros e segmentações entre 

outras diversas ações do sistema, como acesso a 

campanhas, agendamento de envios e relatórios.
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Dicas

Senha

Ainda falando em segurança de dados, uma dica fundamental é a renovação da senha de acesso ao sis-

tema. O ideal é trocar a senha periodicamente para evitar a invasão na conta e, como consequência, o 

acesso a listas de contatos e dados importantes, já importados para o sistema.

Para trocar a senha no Dinamize Mail, você deve acessar 

seu Perfil e digitar uma nova senha.

A senha deve conter pelo 

menos uma letra minúscula, 

um número, um caractere 

especial e possuir no míni-

mo 8 caracteres.
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Exclusão de usuários

Outro cuidado que vale lembrar é a exclusão do acesso de usuários que não trabalham mais na empresa 

ou que não estão autorizados a utilizar o sistema, para assim evitar que ocorram acessos em sua conta 

de usuários que não devem mais o ter.

Para remover um usuário basta que você clique em Opções e Remover.

Posteriormente você precisa selecionar um usuário para atribuir as atividades do usuário que está sen-

do deletado. Após concluído, basta clicar em aplicar e pronto!

Este usuário não tem mais acesso a sua conta no Dinamize Mail.
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