
Como compartilhar uma medição de forma pública?

Ao finalizar uma medição, é comum que esta seja compartilhada com outras
pessoas, sejam colegas de equipe, chefe ou cliente. Quando a medição é feita
via planilha Excel, mais comum é que o compartilhamento seja feito via envio
do arquivo por e-mail. Em dicas passadas, já abordamos como o Mesur pode
exportar a medição para planilha Excel. Porém a dica de agora é justamente
para mostrar que há formas melhores de compartilhar a medição. 
 
O compartilhamento via planilha tem dois principais inconvenientes: o primeiro
é que não se garante a quem visualiza a planilha que esta reflete a versão
mais recente da medição. O segundo inconveniente é que não se pode
também garantir quem irá acessar os dados, uma vez que não se tem controle
sobre para quem a planilha pode circular. 
 
Uma opção para compartilhar a medição no Mesur é de certa forma intuitiva,
basta enviar o link da medição (presente na barra de navegação do navegador
web) para as pessoas com as quais deseja compartilhar a informação. Vide
imagem seguinte.
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Esse link permite que o usuário tenha acesso direto à medição, podendo
visualizar todas as informações disponíveis em sua última versão, e também
com mais dados do que se costuma apresentar numa planilha. Porém este link
não é de acesso público, apenas aqueles que tem permissão de acesso no
Mesur conseguirão visualizar a medição, passando antes pelo processo de
autenticação. 
 
Quando a medição não contempla dados sensíveis à organização, o usuário
tem também a opção de disponibilizar um link para acesso público à medição,
de tal forma que qualquer pessoa, independente de ter algum perfil de acesso
ou não no Mesur, pode acessar o link e consultar a medição (sem possibilidade
de modificação dos dados). 
 
Vamos entender como isso funciona na prática? Então, vamos lá!

Ao entrar lista de medições (pelo menu lateral esquerdo), basta clicar com o
botão direito do mouse sobre a medição que deseja compartilhar. Neste
exemplo, usaremos a medição "05. Sistema de Faturamento - Aplicação
(Detalhada)" 
 
Após clicar com o botão direito sobre a medição, será aberto um menu
suspenso com a opção "Publicar medição".
 
Veja imagem abaixo.
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Ao clicar em "Publicar medição" o MESUR torna a medição pública, cria um
link para este acesso público e abre uma nova aba do navegador para exibir a
medição nesta visão pública. 
 
A URL da aba aberta contém o link que você pode compartilhar com quem
você deseja que tenha acesso para visualização da medição. 
 
Deve-se ter atenção ao que será compartilhado de forma pública, pois
qualquer pessoa que tenha acesso ao link poderá visualizar os dados, sem a
necessidade de autenticar-se no MESUR. Mas essa preocupação não é
diferente se a medição estivesse sendo compartilhada em uma planilha Excel. 
 
Veja imagem abaixo.

Outra forma de visualizar o link da medição publicada é no grid de medição.
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Basta habilitar a coluna "Link Público" ao clicar no ícone   no canto
superior direito da tela. 
 
Ao habilitar a coluna de "Link Público", você pode movê-la, assim como
qualquer coluna, para a melhor posição, apenas arrastando-a pra posição
desejada. 
 
Na coluna "Link Público" você encontra o link da medição publicada para quem
quiser acessar ou compartilhar. 
 
Veja imagem abaixo.

Ao clicar com o botão direito sobre a medição publicada você pode selecionar
a opção "Copiar link público" para sua área de transferência e enviar para o
destinatário. 
 
A qualquer momento o usuário pode despublicar a medição, basta clicar com o
botão direito sobre a medição. Feito isso, abrirá um menu suspenso e então se
seleciona a opção " Despublicar medição". Dessa forma, o link público deixa
de funcionar.
 
Veja imagem abaixo.
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Vamos testar? Acesse o link seguinte para visualizar como uma medição é
disponibilizar no acesso público: https://mesur.fattocs.com/medicao/2135?
public=09a29f 
 
Gostou da dica? Fique atento aos nossos próximos boletins! Em breve tem
mais!

Viu como é facil? 
Acesse agora mesur.fattocs.com 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco no

comercial@fattocs.com.br
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Assista o vídeo onde o sócio da Fatto, Guilherme Simões apresenta uma
visão geral de funcionamento do MESUR© e fala das suas vantagens
sobre o uso de planilha. 
 

Para assistir agora aperte o play!
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