
14. Configurações adicionais

Nesta seção, o usuário poderá configurar:

14.1 Grupos de trabalho

Ao clicar na aba Grupos de trabalho, localizada na seção de Informações Institucionais, o usuário será direcionado à seguinte tela. Nesta
tela, o usuário poderá visualizar os grupos cadastrados, gerenciá-los ou adicionar um novo grupo.

1 Nome do grupo

2 E-mail do grupo

3 Grupo de trabalho especial que vai ativar funcionalidades para as pessoas do grupo. Só é permitido um grupo Financeiro

Caso o usuário deseje adicionar um grupo de trabalho, ele será direcionado à seguinte tela:

1 Nome do grupo

2 E-mail do grupo

Após o cadastro, o usuário poderá gerenciar as informações do grupo:

1 Campo para adicionar usuários participantes

14.2 Rótulos do sistema



Para chegar a esta página, o usuário deverá clicar na área de Customização, situada na barra lateral. Após clicar, o usuário será direcionado
para a seguinte tela:

1 Rótulo padrão do sistema

A Nome dos três níveis de elementos usados no Processo.

B Só estarão disponíveis se o Módulo de Controle de Agrupamentos estiver ativo

2 Nome escolhido pelo usuário

3 Pluralização dos nomes escolhidos

4 Abreviação dos nomes escolhidos

5 Gêneros a serem aplicados aos nomes escolhidos

14.3 Numerações

Na seção de Processos, encontra-se a aba Numerações. Ao clicar nela, o usuário será direcionado à seguinte tela:

1 Nome da Numeração

2 Tipo de Numeração

3 Valor atribuído ao último elemento

A seguinte tela refere-se ao acréscimo de numerações de outros processos:

1 Campo com opções para adicionar numeração de outro processo

2 Campo com opções de quantidade de caracteres do prefixo da numeração padrão de itens

3 Opção para adicionar numeração para itens ao emitir documento

A seguinte tela refere-se à Identificação Padrão de Itens:



1 Campo com opções para identificação padrão de itens

A seguinte tela refere-se à Identificação Padrão da Solicitação:

1 Campo com opções para identificação padrão da solicitação

14.4 Aplicações

Esta seção está localizada no menu lateral junto ao bloco de Configurações. Nesta tela o usuário poderá gerenciar algumas configurações
do sistema:

1 Opção para permitir somente o cadastro de senhas fortes

2 Opção para enviar por e-mail as ocorrências de falhas no sistema

3 Campo de escolha da quantidade de arquivos em memória

4 Campo para preenchimento da largura da barra lateral

5 Campo para preenchimento da largura do conteúdo

6 Largura total da página

14.5 Guia de configurações

Esta seção está localizada no menu lateral junto ao bloco de Configurações. Nesta tela, o usuário poderá acessar facilmente algumas áreas
do sistema:



1 Lista de funcionalidades do sistema

A Capítulo 4.2.1 Campos adicionais para cadastros gerais

B Capítulo 4.1 Campos de cálculo

C Capítulo 6.1 Clientes

D Capítulo 10. Páginas internas

E Capítulo 10.2 Estilos

F Capítulo 9. Documentos

G Capítulo 5. Informações institucionais

H Capítulo 12. E-mails

I Capítulo 11. Páginas do website

J Capítulo 3. Processos

K Capítulo x - Parâmetros do processo

L Capítulo 2. Configuração inicial

1 Lista de funcionalidades adicionais

 
Para um melhor entendimento dessas funcionalidades, veja o capítulo 7. Módulos adicionais
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