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Documento de Escopo – Conversão Metadados para HCM Senior 

O detalhamento de escopo abaixo apresentado contempla apenas a legislação trabalhista 
do Brasil. Para atendimento de outros países é preciso solicitar uma análise específica e 
proposta adicional. 

A implantação ocorrerá de maneira remota. Em caso de necessidade adicional, poderá ser 
alocado um consultor in loco para treinamento e/ou acompanhamento. Essa necessidade 
deverá ser reportada ao gerente de projeto Senior. 
 
 

[eDocs - Instalação Técnica (homologação e produção)] 
Modelo de implantação realizado pela equipe do cliente: 
 
O consultor de implantação fará a instalação e parametrização de 1(um) certificado digital de 
1(uma) empresa no eDocs, em ambiente de homologação e produção. O cliente será 
capacitado para replicar a parametrização para as demais empresas. 
 
Pré-requisito para início da Instalação do eDocs 
- Certificado digital e-CNPJ A1 instalado no cliente (responsabilidade do cliente) 
- Acesso remoto no cliente com privilégios administrativos 
- Base de dados em Oracle ou SQL Vazia 
- Acesso à internet e ao ftp2.senior .com.br 
- Para mais informações: 
http://documentacao.senior.com.br/documentoseletronicos/#instalador/pre-requisitos.htm 
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[TI - Setup das Aplicações] 
Setup na Nuvem Pública da Senior 
- Criação do tenant; 
- Importação do certificado digital; 
- Liberação do acesso ao tenant; 
- Habilitação do Integrador G5 - SeniorX (Integrador/ADFS/LDAP). 
 
Configuração do Launcher para acesso as aplicações: 
- Instalar o integrador; 
- Fazer a carga dos usuários G5; 
- Configurar launcher para chamada das aplicações Senior On Premise. 
- Sincronizar os dados da base G5 com o Painel de Gestão (quando o cliente possuir essa 
solução). 
 
- O Método utilizado para autenticação não unificada da Plataforma é via SGU 
- Se o cliente já utilizar AD(Active Directory), a autenticação será via ADFS 
 
Atividades contempladas: 
- Criar Tenant 
- Instalar e configurar integrador 
- Fazer carga de usuários no SeniorX 
- Configuração do Launcher para acesso as aplicações 
- Identidade visual do cliente (configuração de Logos e Cores) 
 
Itens fora do Escopo: 
- Setup do AD. 
- Parametrização de outros componentes. 
- Configuração de autenticação via LDAP e ADFS. 
- Configuração de VPN. 
 
PROCESSAMENTO PLATAFORMA SENIORX 
Para soluções SeniorX, a capacidade de processamento(sem custo adicional) para execuções 
de APIs, Relatórios e Visões Dinâmicas é: 
- Chamadas de APIs dos produtos da plataforma Senior X = 500 mil chamadas/mês 
- Gestão de Pessoas | HCM = 3 execuções de relatórios/visões dinâmicas por colaborador por 
mês. 
Havendo utilização acima dos limites estipulados, o cliente será contatado para negociação dos 
limites adicionais. 
Obs.: Para construção de telas e tabelas de usuário, o cliente precisa de um ambiente próprio 
para hospedar estas estruturas, sendo que a partir deste ambiente poderão ser feitas as 
chamadas das APIs da plataforma Senior X. 
 
[TI - Instalação da Aplicação G5] 
- Instalação da Aplicação G5 
- Instalação do eDocs 
- Instalação do MongoDB (banco de dados temporário para migração dos XMLs) 
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[GAS - Setup da aplicação Acesso - G5] 
- Instalar o sistema Gestão de Acesso e Segurança – Ponto OnLine. 
- Instalar CSM Center a partir do Instalador Senior. 
- Criar o domínio CSMCenter pelo instalador Senior. 
- Realizar configuração do ambiente a partir da CSM Center Config. 
- Instalar serviço Concentradora. 
- Documentar ambiente de instalação sistema Senior. 
 
REFERÊNCIA: 
https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/6.2.34/#instalador/installform.htm 
 


