CHECK LIST
 Área restrita

Cadastro de Clientes na área restrita
Adicionar um documento para um
cliente específico
Adicionar um documento para
todos os clientes
 Banner Institucional
 Configurações
 Páginas

Adicionar
uma
nova
página no site Adicionar
um novo link na página no
site
Adicionar um novo arquivo para download na página no
site
 Pop-up

 Área restrita


Voltar

Cadastro de Clientes na área restrita:

Acesse o Sistema Gerenciador de Conteúdo:
1- Área restrita;
2- Usuários;
3- Adicionar Usuário
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Preencha os campos com os dados do cliente, marque a
opção “liberado” e “Salvar” do lado direito.

Automaticamente o cliente vai receber uma notificação no email cadastrado com o usuário e senha para o acesso.



Adicionar um Documento para um cliente específico

Voltar

1- Área Restrita;
2- Usuário;
3- Escolha o cliente e clique em “Documentos”
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4 - Clique em “Adicionar documento”.

Preencha os campos:
Título: Defina um título para o documento;
Arquivo: escolha um documento em seu computador com
tamanho máximo de 10 Mb;
Ordem: Defina a ordem do documento (orientamos a
ordem decrescente), pois, aparece por primeiro o
documento com número maior.
Clique em “Salvar”.
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Automaticamente o cliente irá receber uma notificação
no e-mail informando que há um documento disponível.
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Adicionar um documento para todos os clientes

Voltar

1- Área restrita;
2- Documentos gerais;
3- Adicionar documento.

Preencha os campos:
Título: Defina um título para o documento;
Arquivo: escolha um documento em seu computador com
tamanho máximo de 10 Mb;
Ordem: Defina a ordem do documento (orientamos a ordem
decrescente), pois, aparece por primeiro o documento com
número maior.
Clique em “Salvar”.
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Banner Institucional
Voltar



Adicionar Banner Institucional (Página principal do site):

Siga os passos abaixo para adicionar um novo banner:

Preencha os campos com o título do banner;
Descrição do banner: mensagem que irá sobrepor à imagem;
Imagens: Adicionar a imagem (de preferência em JPG)
Ordem: Ordem que ficarão as imagens (ordem decrescente);
Link: Hiperlink para direcionar à determinada página do site.
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 Configurações


Voltar

Editar as configurações gerais do site

Siga os passos abaixo para editar as configurações do site.

Título do site: Nome do site que ficará na guia de navegação;
Slogan: A mensagem que aparece depois do titulo do site na
guia do navegador Descrição: Breve descritivo sobre a
empresa e ramo de atividade.
Palavras chave: Palavras relacionadas ao site para otimização
em site de buscas.
Envio de Formulários: Preencher com os e-mails que
receberão as notificações dos formulários do site.
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 Páginas

Voltar

Permite editar o conteúdo das páginas do site

Tipo: Páginas com tipo “Página” possibilita a edição do
conteúdo através do SGC.
Status: Páginas com status “publicado” estão disponíveis no
site.
Opções:
Acessar: Acessa a subpágina existente;
Editar: Edita o conteúdo da página;
Ocultar: Oculta a página;
Excluir: Exclui as páginas, subpáginas e o conteúdo.
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Adicionar uma nova página no site.

Voltar

Preencha os campos com o título da página;
Descrição: Conteúdo da página;
Incluir dentro de: Escolha onde ficará disponível a página.
Ordem: Ordem que ficará a página (ordem decrescente);
Oculto: Desmarque a opção “oculto” e “Salvar”.
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Adicionar um novo link na página no site.

Voltar

Preencha os campos com o título do link;
URL/Endereço: Hiperlink para direcionar á determinada página
da web; Incluir dentro de: Escolha a página que ficará
disponível o Link;
Ordem: Ordem que ficará a página (ordem decrescente);
Oculto: Desmarque a opção “oculto” e “Salvar”.
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Adicionar um novo arquivo para download no site.

Voltar

Preencha os campos com o título do arquivo;
Arquivo: escolha um documento em seu computador com
tamanho máximo de 10 Mb;
Incluir dentro de: Escolha a página que ficará disponível o
arquivo para download;
Ordem: Ordem que ficará o arquivo (ordem decrescente);
Oculto: Desmarque a opção “oculto” e “Salvar”.
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 Pop-up

Voltar

Tela que sobrepõe à página inicial, janela extra que se abre ao
acessar a página do site.

Preencha os campos:
Título: Defina um título para o pop-up; Digite o texto desejado.
Oculto: Desmarque a opção oculto.
Janela: Permite o usuário definir a cor de fundo, cor da borda,
posição da janela, altura e largura.
Clique em “Salvar”.
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