
B. Eventos ao clicar com o cursor sobre o item

Dentre uma das importante funcionalidades que o editor de leiautes do SILAS é capaz de fazer, reside no fato que é possível realizar certos
eventos quando é adicionado um item ao leiaute.

1 Tabela para customizar o que ocorrerá quando o usuário clicar no item

2 Opção para configurar o leiaute de uma nova tabela

3 Note que alguns campos poderão ser alterados de acordo com a escolha do usuário.

4 Campo para preenchimento do conteúdo do item.
Este anexo irá falar mais especificamente sobre como são as opções de configuração do ponto 1.

1. Eventos que ocorrem no editor de leiautes das páginas do website.

Mostrar detalhes/elementos em camada, permite ao usuário que ele possa criar "pop-ups" ao se clicar ou passar com o cursor sobre o
elemento que ele configurou.

Abrir página do próprio site, permite o usuário ao clicar no item configurado abrir uma outra página do website que já foi configurada.

Abrir página de outro website, permite que o usuário configure que quando o item configurado for clicado irá redirecionar para um site
externo.

Rolar ao topo da página atual, permite o usuário colocar um item que ao clicar faz com que a página retorne para o topo. Este recurso é
interessante quando existem páginas grandes.

Visualizar em PDF, permite que o usuário ao clicar no item configurado carregue um arquivo PDF da página inteira. Recurso interessante



para aqueles que preferem fazer em posterior uma impressão ou guardar essas páginas em arquivos de seu computador.

2. Eventos internos do sistema

Diferentemente dos eventos que ocorrem para as páginas de website, os eventos internos impactam diretamente as funcionalidades do
sistema.

Dependendo da formulação que o leiaute esteja sendo configurado estes eventos podem variar. Pro exemplo, alguns eventos aparecem
quando se opera o módulo financeiro, outros no cadastro de clientes, e assim suscetivamente.

Abrir formulário de execução. Este evento faz com que ao clicar no item ou ícone abre o gerenciamento de tarefas que estão para ser
executadas.

Configurar tarefa. Este evento permite que o usuário ao clicar no item ou ícone possa fazer a configuração daquela tarefa que irá ser
executada.

Abrir formulário cadastro geral. Como o nome indica, este evento irá fazer com que ao clicado abra um cadastro geral (produto, cliente,
pagamento).

Remover elemento. Este evento ao ser clicado como o nome indica remove o elemento.

Detalhes do elemento em camada, vai apresentar ao ser clicado os detalhes do elemento que ele foi configurado mostrar.

Guias de ordenação, servem para que os elementos se desloquem na lista ou na tabela que foi configurada no sistema.
 

Abrir agenda de compromisso, permite que o usuário ao clicar no ícone que foi configurado ele mostra uma camada que indica a agenda de



compromissos do usuário em específicos.

Voltar ao índice Visualizar em PDF

file:/tmp/3-manual/WEB-INF/jsp/website/secao.htm?idSecao=713
file:/tmp/3-manual/WEB-INF/jsp/website/visualizar-secao.pdf?idSecao=

