
Conheça o processo de liberação do sistema

Dê um passo importante 
e otimize sua tomada de 
decisão com o DATAWISE 

DATAWISE REPORTS  



O atrelamento de perfil e a criação de usuários é feito pela B3, a permissão 
dos usuários como “Comprador” ou “Visualizador” dentro da plataforma é 
realizada pelo usuário master da instituição e a liberação de relatórios é 
realizado pelo usuário comprador 

Realiza a permissão de 
comprador ou 

visualizador do usuário 
na plataforma do 

DATAWISE.  

Realiza a liberação dos 
relatórios para os usuários 

da instituição na 
plataforma do DATAWISE. 

Recebemos o contrato, 
realizamos a checagem das 

informações e fazemos o 
cadastro do produto no 

Portal de Serviços.

USUÁRIO MASTERB3 USUÁRIO COMPRADOR

Cria o usuário que deseja 
ter acesso a plataforma 
no CAU e atrela ao perfil 

do DATAWISE 
contratado. 

Realizamos a liberação dos 
dashboards contratados 

para os usuários da 
instituição presente nos 

anexos do contrato e 
devidamente cadastradas 
no CAU pelo privilegiado.

Recebemos o contrato, 
realizamos a checagem das 

informações e fazemos o 
cadastro do produto no 

Portal de Serviços.

PRIVILEGIADOB3 B3

PARA EMPRESAS INTERNET



O processo de criação de perfil e usuários e atrelamento 
do perfil do produto é realizado exclusivamente pela B3.

O perfil master e/ou comum deverão ser selecionados no anexo do DATAWISE Reports. 




Perfil Comum: permite o acesso a aba de download de arquivos dentro da plataforma 




Perfil Master: permite controlar as permissões de "Comprador" e "Visualizador" dentro da 
plataforma 




Caso queira ter acesso ao produto e ter papel administrativo deve-se selecionar os dois 

perfils mencionados acima 


LIBERAÇÃO PARA EMPRESAS EXTRANETS



O processo de criação de perfil é realizado pela B3 após a 
contratação do serviço e a criação de usuários e atrelamento do perfil 
do produto é realizado exclusivamente pelo privilegiado da instituição.

O perfil do DATAWISE Dashboards e Insights que deve ser atrelado para que você 
tenha acesso a plataforma do produto é: DATAWISE_EXT_ANALYTICS

No Reports temos duas opções de perfis que podem ser atreladas ao usuário após a contratação do 
serviço. São elas:

 Atrelar o perfil DATAWISE_REPORT-EXT-COMUM para ter acesso a aba de download de arquivos 
dentro da plataforma

 Atrelar o perfil DATAWISE_REPORT-EXT-MASTER para controlar as permissões de “Comprador” e 
“Visualizador” dentro da plataforma; 



Caso queira ter acesso ao produto como o papel administrativo deve-se atrelar os dois perfis 
mencionados acima. 

Em casos de dúvidas sobre a plataforma contate: .produtosdedados@b3.com.br

Cria o usuário que 
deseja ter acesso a 

plataforma no CAU e 
atrela ao perfil do 

DATAWISE 
contratado. 

Realizamos a liberação 
dos dashboards 

contratados para os 
usuários da instituição 
presente nos anexos do 
contrato e devidamente 

cadastradas no CAU 
pelo privilegiado. 

Recebemos o contrato, 
realizamos a checagem 

das informações e 
fazemos o cadastro do 
produto no Portal de 

Serviços. 

PRIVILEGIADOB3 B3

Fazem a liberação dos 
relatórios para os 

usuários da instituição  
na plataforma do 

DATAWISE.

USUÁRIO 
COMPRADOR

DATAWISE Dashboards E INSIGHTS 



Processo é realizado exclusivamente pela B3 após a contratação do serviço e 
cadastramento no Portal de serviços  

DATAWISE Dashboards E INSIGHTS 



Para empresas intranet o processo de liberação é feito internamente pela B3, já 
para empresas extranet a liberação é feita em conjunto com os responsáveis 
da instituição seguindo os passos a seguir: 

DATAWISE REPORTS  



Para todas as empresas contratantes do serviço a liberação após a contratação é feita 
exclusivamente pelos usuários responsáveis da instituição seguindo os passos a seguir:  

mailto:produtosdedados@b3.com.br

