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ACESSO AO SISTEMA



Acesso

O login e senha serão enviados por 
e-mail para o responsável da empresa

 O primeiro login será com o usuário 
cadastrado e com a senha padrão 
que é “credenciamento@2015”



Acesso

 Após efetuar o login no sistema, o 
usuário será direcionado para a tela 
principal. 

 Visualize os menus acima e navegue.



Alterando senha

 Recomendamos que após o primeiro 
acesso, o usuário altere a senha padrão 
que foi fornecida;

 Visualize o seu nome na parte superior 
direita da tela e clique em “Alterar 
senha”;

 Ao finalizar, clique em “Alterar senha”.



Editando meus dados

 Visualize o seu nome na parte superior 
direita, clique sobre o mesmo e acione a 
funcionalidade “Meus dados”;

 Altere seus dados caso haja necessidade 
e salve as informações alteradas;

 Através das informações de e-mail e 
celular, o sistema fará todas as 
notificações de credenciamento.
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Pessoas



Pessoas

 No menu “Pessoas”, veremos a 
listagem de pessoas cadastradas 
pela empresa.



Cadastrando uma pessoa

 Visualize o botão “Novo Cadastro” e 
clique sobre o mesmo;

 Preencha as informações e clique em 
“Salvar”;



Editando uma Pessoa

 Visualize o ícone        na coluna 
“ações” e clique sobre o ícone;

 Altere as informações, caso seja 
necessário e clique em “Salvar”;



Pesquisando uma pessoa

 Visualize o ícone        na coluna
“ações” e clique sobre o ícone;

 Ao iniciar a digitação, o sistema faz
um filtro automático listando todas as 
possibilidades.



Pesquisando uma pessoa

 Ao iniciar a digitação, o sistema faz 
um filtro automático listando todas 
as possibilidades ;

 Quando encontrar a pessoa 
desejada, clique sobre a mesma. O 
sistema redirecionará o usuário 
para a página de cadastro da 
pessoa desejada.
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Eventos

 No menu “Eventos”, o sistema lista 
todos os eventos liberados para a 
empresa;

 Identifique o menu “Eventos” na 
página superior direita da página e 
clique sobre o mesmo;



Credenciamento Eventos

 A pessoa liberada nessa área NÃO 
ESTÁ credenciada no evento ainda. 
A mesma depende da APROVAÇÃO 
para que receba a sua credencial;



Credenciamento Eventos

 A pessoa liberada nessa área NÃO 
ESTÁ credenciada no evento ainda. 
A mesma depende da APROVAÇÃO 
para que receba a sua credencial;

 Clique no ícone        ao lado do 
evento.



Credenciamento Eventos

 O sistema listará todas as pessoas 
cadastradas e apresentará dois 
status diferentes: “Não enviado” e 
“Credenciados”;

 Clique no ícone  “+” para adicionar 
a pessoa para credenciamento.



Credenciamento Eventos

 Escolha a função e clique nos 
botões de permissão para liberar 
acesso às áreas;

 A empresa só poderá liberar para 
pessoas as áreas que forem 
liberadas para ela;

 Por padrão, a pessoa herda da 
empresa as mesmas permissões.



Credenciamento Eventos

 Se a marcação da área estiver 
“Verde”, significa que ela estará 
liberada para esta pessoa;

 Se a marcação da área estiver 
“Vermelha”, significa que a pessoa 
não terá permissão para acessar 
esta área;

 Após preencher todos os campos, 
clique em “Enviar”. Pronto, a 
pessoa estará disponível no 
evento.



Credenciamento Eventos

 Para remover a pessoa da lista de 
credenciados, basta clicar no ícone    



Obrigado.


