Sistema de acompanhamento processual

Apresentamos o manual de utilização do nosso novo sistema de acompanhamento de
processos, muito mais eficiente e de fácil utilização.
Ao acessar o sistema, você poderá alterar sua senha através do menu Usuários,
Usuários clicando sobre
o ícone "Editar" [
], e preenchendo os campos "Senha atual",
l", "Nova senha" e confirmação.
Atenção! Utilize sempre o navegador Google Chrome, que é mais compatível com os padrões
web, e no qual o presente sistema foi amplamente testado.

Gerenciando clientes e processos
processo
Seus processos foram migrados do antigo sistema para o novo. No entanto, caso tenha
cadastrado algum processo na última semana,
s
será necessário cadastrá-lo
lo novamente.
Primeiramente você precisa cadastrar o cliente: clique no menu DNPM (ou SAD), e escolha a
opção "Clientes". Verifique se o cliente já não se encontra cadastrado, fazendo uma busca
através do campo "Nome".
Atenção! Ao digitar o nome do cliente ele filtrará os campos da página atual. Se o cliente
desejado não estiver na lista,
lista clique em "Aplicar", para que a pesquisa seja feita
feit no servidor,
dentre todos os clientes cadastrados na base de dados.

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2368 - Bairro Jardim Aclimação
Ed. Top Tower, 13º andar, sala 1306 - Cuiabá / MT
Telefones: (65) 3321-2114
3321
- 3321-3078 - 3321-0689 - 8129-2947
2947
E-mail:
mail: infoecologica@infoecologica.com.br
infoecologica@infoecolo

Clique no botão que aparece à direita
(Incluir registro). Uma janela ao lado
se abrirá para que você possa digitar e
gravar os dados.
Obs.: O botão gravar só ficará
disponível quando você preencher
todos os campos requeridos.
Ao digitar o nome do cliente aparecerá
uma lista para que você o selecione. É
necessário selecionar sempre da lista,
mesmo que o nome seja igual àquele
digitado (imagem ao lado).
lado)
Uma vez que o cliente esteja
cadastrado, você poderá incluir os
seus processos através da opção
DNPM (ou SAD) ->
- Processos. O
procedimento é similar.
Em seguida
ida basta aguardar. O processo passará a ser monitorado, sendo incluído nos próximos
relatórios de novos eventos, que você receberá por e-mail.
e
Para consultar os andamentos dos processos utilize a opção DNPM (ou SAD) -> Andamento.
Aplique oss filtros para listar apenas os eventos do seu interesse. No caso específico da SAD, há
um ícone para visualizar os detalhes do evento [
].

Você poderá excluir registros clicando no ícone excluir [ ]. Caso se trate de um cliente que
possua processos em monitoramente, não será possível excluí-lo
excluí lo até que você exclua os
processos. Ao excluir um processo com eventos, os eventos
evento serão excluídos juntamente.
juntamente
Á área de paginação acima possibilita modificar a quantidade de registros exibidos em cada
página, e também a navegação
gação entre as páginas.
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