Administració d'equips amb el Mazinger

Octubre 2015

Administració d'equips amb el Mazinger

1/9

Administració d'equips amb el Mazinger

Octubre 2015

Com administrar un equip amb el Mazinger
Hi ha tres possibilitats per administrar equips amb el Mazinger:
1. Ser administrador local de l'equip
2. Tindre permís d'VNC en la xarxa de l'equip
3. Amb l'usuari local Shirokabuto
Explicarem amb més detall cadascun d'aquests tres casos.
1. Ser administrador local de l'equip
Qualsevol usuari de la CAIB (tant personal d'informàtica com usuari final) pot sol·licitar l'accés com a
administrador d'un equip, a través de l'eina SEU (https://apps.caib.es/seycon-web/public/).
Aquest tipus de sol·licitud està a l'opció anomenada Sol·licitud per a administrar un equip a Nuevo proceso.

Al formulari que s'obri s'ha d'introduir el nom de la màquina a administrar i pitjar <Tab> o el botó de cerca
.
Important: És obligatori especificar el motiu de la sol·licitud d'una forma clara i detallada i indicar el número
d'incidència (número de CAI) on el S.G. (o persona amb firma delegada) autoritza la petició. Tota sol·licitud
que no contengui un motiu justificat amb el número d'incidència corresponent, no serà aprovada.
Una vegada introduïdes les dades, se pitja el botó Sol·licita. En aquest moment, s'ha de telefonar al 77070
per a que aprovin la petició.
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Al pitjar Sol·licita, a l'usuari iniciador li desapareix la seva sol·licitud i se crea una següent tasca de tipus
Aprovació, que apareix a la safata de tasques pendents del personal del 7070 i de Windows de la DGIDT, tal
i com se mostra a la figura següent:

Qualsevol operador del 7070 o administrador de Windows podrà aprovar o rebutjar la sol·licitud.
Al obrir aquesta tasca de tipus Aprovació i iniciar-la, apareixerà el següent formulari, des del que s'aprovarà
o rebutjarà la sol·licitud:

La única informació que se pot modificar és la Data de fi de l'autorització com a administrador. Per defecte,
són 15 dies.
Una vegada aprovat (acceptat), el sol·licitant rebrà el següent correu electrònic:
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2. Tindre permís d'VNC en la xarxa de l'equip
Aquest tipus d'accés només està definit per a usuaris que pertanyen a equips d'informàtica.
Si un usuari informàtic té atorgat el permís VNC de la xarxa on pertany l'equip a connectar-se podrà:

•
•

Windows XP: iniciar la sessió com administrador local marcant el check de Iniciar com a
Administrador Local de l'equip.
Windows 7: executar allò on el sistema operatiu requeresqui permisos d'administració, sempre i
quan s'autentiqui amb el seu usuari CAIB al diàleg d'Autorització per a usuari d'Intranet .

3. Amb l'usuari local Shirokabuto
L'usuari Shirokabuto és l'usuari local que crea el Mazinger quan s'instal·la per primera vegada a un equip.
Aquest tipus d'accés només s'ha d'emprar quan la màquina no té connectivitat a la xarxa, o bé quan és
necessari reinstal·lar el Mazinger.
Per a sol·licitar aquesta contrasenya s'ha de telefonar al 77070.
Des del moment de la instal·lació del Mazinger, la contrasenya de l'usuari Shirokabuto se renova
setmanalment (sempre i quan el pc tengui connectivitat a la xarxa). Aquest procés de renovació de la
contrasenya de l'usuari Shirokabuto també revisa la contrasenya de la resta d'usuaris administradors locals
de la màquina i si tenen més d'una setmana de caducitat, la resseteja. Per tant, durant la instal·lació d'una
nova màquina, com la contrasenya de l'usuari Administrador encara no té una setmana de caducitat, no se
ressetejarà. Però a màquines on s'instal·la el Mazinger i no són noves, com la contrasenya de l'usuari
Administrador sí tindrà més d'una setmana de caducitat, sí la ressetejarà al moment de la instal·lació.
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Com accedir a una màquina com a administrador local
Per accedir com administrador a un equip amb Windows XP, al diàleg de l'inici de sessió s'ha d'introduir
l'usuari CAIB o l'usuari Shirokabuto amb la contrasenya corresponent i marcar el check Iniciar com a
Administrador Local de l'equip. D'aquesta manera, s'inicia la sessió realment amb l'usuari administrador
local del Mazinger (Shirokabuto), per tant, no és necessari tindre activada la Multisessió.
Per accedir com administrador a un equip amb Windows 7, no existeix la possibilitat d'iniciar la sessió com
administrador (com a l'XP) si no que el sistema operatiu demana usuari i contrasenya d'administrador quan
l'execució requereix permisos d'administració. Al diàleg que mostra el sistema operatiu, s'haurà de pitjar
l'opció d'Autorització per a usuari d'Intranet (amb el logo del govern) i s'introduirà l'usuari i contrasenya a qui
se li ha aprovat el permís corresponent.

Al accedir a un equip com administrador local, per tal de poder navegar per Internet, serà necessari
autenticar-se amb l'usuari CAIB (CAIB\<usuari>) cada vegada que s'inicie una navegació.
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Com executar amb permisos d'administrador local al Windows XP
A partir del Mazinger 3.0.3, al Windows XP existeix la possibilitat d'executar amb permisos d'administrador
local. Hi ha dues formes:

•

Des del Shell d'administrador, que es troba a Programas → Govern de les Illes Balears → Suport →
Shell d'administrador:

Sortirà un diàleg d'autenticació, on s'ha d'introduir el codi i contrasenya de l'usuari amb permisos
d'administrador:

I una vegada correctament autenticat se mostrarà la consola msdos, oberta amb permisos
d'administrador.

•

Des de les opcions de l'arxiu, Executar amb permisos d'Administrador
Se selecciona l'arxiu a executar amb permisos d'administrador, i se pitja l'opció Executar amb
permisos d'Administrador, tal i com se mostra a la figura següent:

6/9

Administració d'equips amb el Mazinger

Octubre 2015

Com veure la llista d'usuaris amb autorització com a administradors
Des de l'eina SEU, el personal del 7070, Windows i Explotació de la DGIDT podran veure qui té permisos
d'administració a una màquina, cercant la màquina en concret,

i a la pestanya d'Accés com a administrador, se veurà la llista d'usuaris que tenguin permís per a accedir
com administrador local a la màquina, amb el codi i nom de l'usuari, la data i hora en que se li va aprovar la
sol·licitud i la data de caducitat del permís.

A més, des d'aquesta pestanya també se pot obtenir la contrasenya de l'usuari administrador Shirokabuto,
pitjant el botó Veure contrasenya:

Usuari serà sempre l'usuari Shirokabuto que serà l'usuari que empra Mazinger per administrar localment les
màquines.
Contrasenya serà la contrasenya que el Mazinger li assigna a l'usuari Shirokabuto quan s'instal·la per
primera vegada. Aquesta contrasenya se renova setmanalment, des del moment de la instal·lació. Se tracta
d'una contrasenya de 15 caràcters alfanumèrics.
Data contrasenya serà la data de renovació de la contrasenya.
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Com activar el log del Mazinger
Quan se detectin problemes amb el Mazinger el primer que s'ha de fer és activar el log del Mazinger per
tractar d'esbrinar quin és el problema.
El log del Mazinger s'activa seguint les següents instruccions:
1. Afegir una entrada de registre a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CAIB\CAIBNP, anomenada:
debuglevel = 2 (clau que indica el nivell de detall de l'arxiu de log, on:
0 = no registrar rés
1 = registra informació bàsica
2 = registra informació detallada)
Per afegir una nova entrada de registre, des del Registro de Windows se segueixen les passes:
• Pitjar el botó dret, on sortirà l'opció Nuevo i s'ha de seleccionar el tipus Valor DWORD (a
Windows XP) i Valor de DWORD (32 bits) (a Windows 7), tal i com es mostra a la figura:

•

Se crea un nou valor sense nom i amb el valor per defecte 0. S'ha de canviar el nom per
debuglevel:

•

I finalment, se pitja doble-click per canviar el valor:

2. Reiniciar la màquina i intentar provocar allò que dóna errada.
El log s'obté:
• A Windows XP, des de l'Administració del PC → Visor de sucesos → Aplicación. Executant Acción
→ Guardar archivo de registro, i se guardarà a un arxiu amb extensió evt.
• A Windows 7, des de l'Administració del PC → Visor de eventos → Registros de Windows →
Aplicación. Executant Acción → Guardar todos los eventos como..., i se guardarà a un arxiu amb
extensió evtx.
Aquest arxiu s'ha d'annexar al CAI relatiu a la incidència.
És molt important que una vegada que el problema estigui resolt, se desactivi el log del Mazinger (eliminant
les dues entrades del punt 1 i reiniciant).

Com averiguar la versió del Mazinger
La versió del Mazinger s'averigua des del Tauler de control → Agregar/Quitar programas → MAZINGER....
→ Obtener información de soporte.
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Criteris a seguir per aprovar peticions
S'han establert els següents criteris per a aprovar (acceptar) peticions d'administració d'equips a través de
l'eina SEU:
•

•

•

Si ho demana un informàtic, s'intentarà donar-li accés per la via del rol VNC a la xarxa corresponent,
ja que si se té el permís VNC implícitament tindrà permisos d'administrador local a la màquina on
tengui permís d'VNC. Si no és possible atorgar-li permís d'VNC, se li aprovarà el permís
d'administració local quan el motiu sigui justificat i vengui la petició signada per l'òrgan superior
competent. S'aprovarà pel temps que necessiti per fer les tasques d'administració i si no indica el
temps que necessita, se li donarà per dues setmanes tal i com posa per defecte el procés.
Si ho demana un usuari final, se li aprovarà el permís d'administració local d'una màquina quan el
motiu sigui justificat i vengui la petició signada per l'òrgan superior competent. S'aprovarà pel temps
que necessiti per fer les tasques d'administració i si no indica el temps que necessita, se li donarà
per dues setmanes tal i com posa per defecte el procés.
Només s'afegirà un usuari del domini CAIB al grup d'administradors locals d'un equip en el cas que
sigui necessari per l'execució d'una aplicació com administrador.

A tenir en compte...
1. Si un informàtic necessita tindre permisos com a administrador local de forma indefinida, s'haurà
d'afegir el seu usuari de domini, al grup administradors locals de la màquina.
2. Si un proveïdor extern necessita administrar un equip de forma local, se li haurà de crear un usuari
de tipus Intern.
3. Si se tracta d'un proveïdor extern al que no se li pot crear un usuari de tipus Intern, se li haurà de
proporcionar la contrasenya de Shirokabuto si necessita fer tasques d'administració a l'equip i
documentar-ho a un CAI.
4. S'ha de tenir en compte que setmanalment, als usuaris locals se'ls hi canvia automàticament la
contrasenya, per tant, a la setmana deixaran de tindre funcionalitat.
5. Hi ha vegades en que la comanda “Ejecutar como administrador” al Windows 7 no funciona. En
aquests casos, l'opció és pitjar Mayús+botó dret, per tal de que surti el diàleg d'autenticació.
6. És molt important, que el pc tingui la seva data i hora correctes per tal que el Mazinger funcioni bé.
7. Si una màquina se trau de domini, només hi haurà opció d'entrar amb l'usuari Shirokabuto.
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