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Capítulo 1 - introdução
1.1 Sobre o AdminWeb 2.0
O AdminWeb é uma aplicação web desenvolvida em .net (C#) pelo
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito
Santo (PRODEST), e utilizado pelos órgãos públicos do Estado.
Desde a sua primeira versão, em 2003, o AdminWeb assume o papel de
ferramenta de gerenciamento e publicação de conteúdo na Web, facilitando
assim a comunicação entre os órgãos do estado e o cidadão capixaba.
Na versão 2.0, o AdminWeb passa a ser integrado ao sistema de
gerenciamento de conteúdo Orchard CMS, uma ferramenta moderna,
construída sobre a plataforma ASP .NET MVC da Microsoft, e constantemente
atualizada por comunidades de usuários e especialistas de TI (Tecnologia da
Informação).
Dentre as novas características do AdminWeb 2.0, destacam-se:


Componentes extensíveis e/ou substituíveis;



Conteúdo construído a partir de blocos combináveis;



Módulos que agregam novas funcionalidades à aplicação Web;



Interface de gerenciamento simples e intuitiva.

Para mais informações, acessar os seguintes endereços:


http://www.orchardproject.net/



http://www.prodest.es.gov.br/
Equipe Prodest
12/05/2016
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Capítulo 2 – Conceitos básicos do Painel
2.1 Logando no Painel de Controle
Para acessar o painel de controle do AdminWeb 2.0 clique em
no topo da página (Figura 1):

Figura 1 - Topo do site, destaque ícone de login.

Ao clicar nesse ícone, será exibida a tela de login (Figura 2), na qual
deverão ser digitados o nome de usuário e senha, fornecidos pelo administrador
do sistema.

Figura 2 - Tela de login
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2.2 Painel de Controle – AdminWeb 2.0
O Painel de Controle do AdminWeb 2.0 (Figura 3) é responsável por todo
o gerenciamento do site. Nele é possível visualizar as opções de acesso a
publicações e configurações, bem como menus, comentários de usuários,
rascunhos, módulos e customizações da aparência do website.

Figura 3 - Painel de Controle - AdminWeb 2.0

Ao lado esquerdo do painel, encontra-se a navegação administrativa, com
os seguintes componentes:


Painel
Tela inicial do Painel de Controle do AdminWeb 2.0;



Novo
Componente responsável pela inserção de novos conteúdos ao website;



Conteúdo
Componente responsável pela edição e exclusão de conteúdo do website;
6



Consultas
São responsáveis por criar listas de conteúdo, através de filtros, critérios
de ordenação, bem como o layout (design) a ser utilizado na exibição da
lista.



Taxonomias
São responsáveis pela categorização do conteúdo do website, nessa área
é possível criar um conjunto hierárquico de termos e utilizar esses termos
para categorizar o conteúdo do website.



Mídia
Local de armazenamento e gerenciamento de todos os arquivos de mídia
utilizados no website, como por exemplo, imagens, áudios, arquivos em
formato PDF, arquivos do Word, Excel, PowerPoint, etc.



Etiquetas
São palavras-chave utilizadas para relacionar informações semelhantes,
organizando-as e facilitando sua busca. Nesta área é possível criar e
gerenciar estas palavras-chave, bem como relacioná-las a algum
conteúdo do website. O que difere Etiquetas de Taxonomias, é que as
Etiquetas podem ser criadas livremente, enquanto que as Taxonomias
são criadas de forma mais controlada.



Layouts
Os layouts são utilizados pelos conteúdos para definir a forma como seus
componentes serão exibidos no website. Nessa área é possível criar
modelos de layout que poderão ser utilizados na criação de algum
conteúdo do website.



Configuração do Site
Nessa área é possível definir algumas informações gerais do website,
como por exemplo, informações de contato, link para redes sociais, ícone
para a aba dos navegadores (favicon), dentre outras informações.
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Capítulo 3 – Biblioteca de Mídia
3.1 Conceito
A Biblioteca de Mídia (Figura 4) é um local no AdminWeb 2.0 em que
ficam armazenados todos os arquivos de mídia utilizados no site, sendo esses
arquivos:


Imagens (.jpg, .jpeg, .png, .gif);



Documentos (.pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .odt, .xls,
.xlsx, .zip, .rar, dentre outros);



Vídeos (.mp4, .m4v, .mov, .wmv, .avi, .mpg, .ogv, .3gp, .3g2);



Áudios (.mp3, .m4a, .ogg, .wav)

Figura 4 - Biblioteca de Mídia

Para acessar a Biblioteca de Mídia, basta clicar na opção “Mídia” na
navegação administrativa (Figura 5) do painel de controle.
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Figura 5 - Item de menu "Mídia"

Além de armazenar os arquivos de mídia, a Biblioteca de Mídia também
realiza o gerenciamento destes arquivos, realizando operações de inserção
(upload), edição, duplicação e exclusão de arquivos.

3.2 Inserção (Upload) de Arquivos
Todos os arquivos da Biblioteca de Mídia são agrupados em pastas
(Figura 6), de acordo com a preferência do usuário editor do conteúdo.

Figura 6 - Pastas da Biblioteca de Mídia

Antes da inserção de um novo arquivo é necessário definir em qual pasta
esse arquivo será armazenado. Caso não exista a pasta, deve-se clicar em
“Criar pasta” (

) para proceder com a criação de uma nova pasta.
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Caso deseje criar subpastas, deve-se clicar primeiro na pasta que será a
raiz (pasta que conterá a subpasta) para só depois clicar em “Criar pasta” (
).
O processo de criação de pastas é simples, sendo necessário apenas
definir um nome para a pasta e em seguida clicar em “Salvar” (Figura 7).

Figura 7 - Criação de Pasta

OBSERVAÇÃO: Evite usar acentos ou “ç” no nome das pastas e das
imagens no site, pois o Facebook não consegue compartilhá-las.
Exemplo: Se uma pasta se chamar “São Lourenço”, altere para “Sao Lourenco”.

Definida a pasta em que será armazenado o arquivo, clica-se nela. Logo
em seguida, aparecerão duas novas opções relacionadas à pasta: “Importar” e
“Editar Pasta” (Figura 8). Clicar em “importar” para inserir um novo arquivo na
pasta.
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Figura 8 - Opções para a pasta selecionada

Ao clicar em “importar”, será aberta a tela para importação de arquivos,
com três opções de importação (Figura 9):


Meu Computador: importação padrão, em que serão importados
arquivos do computador.



Pesquisa na Web: É aberto um campo de pesquisa, para busca
de arquivos na web.



URL de Mídia: opção de importação para arquivos armazenados
em outros sites, um exemplo são os vídeos do Youtube ou Vimeo.
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Figura 9 - Tipos de Importação

a) Importar do Meu Computador
Caso seja escolhida a opção de importação “Meu Computador”, clicar
nela, e em seguida clicar na área de transferência para selecionar o arquivo
para inserção (Figura 10).

Figura 10 - Importar do Meu Computador
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Aguarde o término do upload, em seguida, clique em “Fechar” (Figura
11) para retornar à tela inicial da Biblioteca de Mídia, concluindo assim a inserção
do arquivo.

Figura 11- Upload concluído

b) Importar com URL de Mídia
Caso seja escolhida a opção de importação “URL de Mídia”, será aberta
uma tela para inserção da URL (Figura 12).

Figura 12 - Tela para Inserção da URL de Mídia

Inserir a URL de mídia no primeiro campo do formulário e em seguida
clicar no botão (

) para extrair as informações do arquivo de mídia e

assim completar automaticamente o restante do formulário de inserção (Figura
13).
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Figura 13 - Inserção da URL de Mídia

Caso não sejam extraídas todas as informações, é possível inserir
manualmente as informações restantes, que são:


Tipo: define o tipo do arquivo, ou seja, se ele é um Vídeo, Foto,
Link, e etc.



Título: nome que será exibido no site para o arquivo.



Descrição ou Legenda: texto que descreverá o arquivo.



HTML Embutido: código que possibilita que uma página seja
aberta dentro de outra, um exemplo é o código HTML iframe.



URL da miniatura: link para uma imagem que será utilizada como
miniatura do arquivo.



Largura e Altura: define as dimensões com que o arquivo será
exibido no site.

Após preencher os campos do formulário, caso deseje visualizar como
será exibido o arquivo, clicar em “Visualizar” (Figura 14), para que seja
mostrado uma prévia da mídia.
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Figura 14 - Botão "Visualizar" prévia da Mídia

Por último, para iniciar o processo de inserção do arquivo, clicar em
“Import” (Figura 15), e aguardar até que o processo termine e o formulário fique
com todos os campos vazios novamente (indicando que o processo de inserção
foi concluído). Clicar em “Fechar” (Figura 16) para voltar à tela inicial da
Biblioteca de Mídia.
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Figura 15 - Importar Arquivo de Mídia

Figura 16 - Botão fechar Tela URL de Mídia

3.3 Edição de Arquivos
Para editar algum arquivo da biblioteca de mídia, clique no arquivo que
deseje editar, e em seguida, na coluna à direita, clique em “Editar” (Figura 17).
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Figura 17 - Editar arquivo

Será aberta a tela de edição de arquivos (Figura 18), sendo possível
alterar as seguintes informações:


Título: nome que será exibido para o arquivo no site.



Nome do Arquivo: nome físico do arquivo.



Legenda: Texto que descreverá o arquivo.



Texto Alternativo: texto que será exibido no lugar do arquivo,
quando ele não puder ser exibido no navegador.
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Figura 18 - Tela de Edição de Arquivos

Feita as alterações, clicar em “Salvar”, para concluir o processo de
edição.

3.4 Duplicação de Arquivos
Para duplicar algum arquivo na biblioteca de mídia, clique no arquivo que
deseje duplicar, e em seguida, na coluna à direita, clique em “Clonar” (Figura
19).
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Figura 19 - Clonar arquivo

3.5 Exclusão de Arquivos
Para excluir algum arquivo da biblioteca de mídia, clique no arquivo que
deseje excluir, e em seguida, na coluna à direita, clique em “Excluir” (Figura
20).
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Figura 20 - Excluir arquivo
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Capítulo 4 – Gerenciando Conteúdo
4.1 Adicionar novo conteúdo
Para adicionar um novo conteúdo ao site, clique na opção “Novo” na
navegação administrativa (Figura 21); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser criados (Figura 22), clique em um dos tipos para criar
o conteúdo desejado.

Figura 21 - Item de menu "Novo"

Figura 22 - Lista com tipos de conteúdo
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Ao clicar no tipo de conteúdo desejado, será aberta a área de edição
(Figura 23), local em que é inserido o conteúdo propriamente dito.

Figura 23 - Área de Edição de Conteúdo
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A área de edição possui, por padrão, os seguintes componentes:


Título
O título do conteúdo.



Link permanente
O endereço web do conteúdo (basta deixar esse campo em branco, caso
deseje que o sistema gere automaticamente o endereço).



Corpo
O texto do conteúdo.



Etiquetas
Palavras-chave para o conteúdo (para mais de uma palavra-chave, basta
inserir vírgulas).



Mostrar em um Menu
Se marcado, irá incluir o conteúdo no menu do site.



Arquivar mais tarde
Marcar esse campo e definir uma data e hora para que o sistema tire o
conteúdo do ar, ou seja, realize a despublicação do conteúdo
automaticamente.



Salvar
Opção para salvar as alterações do conteúdo como rascunho, não
publicando-as no site.



Publicar agora
Opção para publicar imediatamente o conteúdo no site.



Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, o conteúdo no site.
Os componentes da área de edição podem variar de acordo com o tipo do

conteúdo, podendo ter novos componentes além dos citados.
Após a edição do conteúdo, clicar em publicar ou publicar depois, para
exibir o conteúdo no site, ou em salvar, para salvar as alterações feitas no
conteúdo.

23

4.2 Opções de Formatação do conteúdo
Na área de edição do conteúdo, tem-se o componente corpo, local em
que é inserido o texto do conteúdo (Figura 24).

Figura 24 - Corpo do conteúdo

O corpo do conteúdo possui algumas opções de formatação, que são
utilizadas para personalizar a exibição do texto, bem como auxiliar durante o
processo de criação/edição. Dentre essas opções, temos:


Desfazer: Desfaz a última alteração realizada no texto;



Refazer: Refaz a última alteração realizada no texto;



Recortar: Recorta algum trecho do texto;



Copiar: Copia determinado trecho do texto;



Colar: Cola algum trecho copiado/recortado do texto;



Negrito: Torna algum trecho do texto negrito;



Itálico: Torna algum trecho do texto itálico;
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Lista não ordenada: Cria uma lista não ordenada no texto, com
opções de formatação como a padrão/disco (
(



), círculo (

) e quadrado

);
Lista ordenada: Cria uma lista ordenada no texto, como a padrão

(1,2,3...), alfabética (a,b,c...), romana (I, II, III, IV...), dentre outras.


Diminuir recuo: Diminui o recuo do texto;



Aumentar recuo: Aumenta o recuo do texto;



Formatar Texto: Altera o estilo do texto, tendo como
opções: formato parágrafo, cabeçalho, address, dentre outros.



Alinhar à esquerda: Alinha o texto à esquerda;



Centralizar: Centraliza o texto;



Alinhar à direita: Alinha o texto à direita;



Justificar: Torna o alinhamento do texto justificado;



Inserir Mídia: Insere algum arquivo da biblioteca de mídia no texto,
como por exemplo imagens, documentos de texto, áudio, dentre outros.
Se o arquivo inserido for uma imagem ou áudio, ele é incorporado
diretamente no meio do texto, no entanto, caso seja um documento de
texto (.doc, .pdf e etc) é gerado um link para download do arquivo;



Inserir/editar link: Insere/edita um link no texto;



Remover link: Remove link do texto;



Caracteres especiais: Insere caracteres especiais no texto;



Código fonte: Permite editar o código fonte do texto;
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Tela cheia: Alterna a visualização do editor de texto para tela
cheia;



Arquivo:

o

Novo documento: limpa o conteúdo do editor de texto para
inserção de um novo conteúdo.

o

Imprimir: possibilita a impressão do conteúdo do editor de
texto.



Editar:

o

Desfazer: Desfaz a última alteração realizada no texto;

o

Refazer: Refaz a última alteração realizada no texto;

o

Recortar: Recorta algum trecho do texto;
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o

Copiar: Copia determinado trecho do texto;

o

Colar: Cola algum trecho copiado/recortado do texto;

o Colar como texto: Se marcado, retira todas as formatações de
determinado conteúdo que foi copiado, transformando-o em texto
puro.
o Selecionar tudo: Seleciona todo o conteúdo do editor de texto;
o Localizar e substituir: Localiza e/ou substitui determinado termo no
texto.


Inserir:

o

Inserir vídeo: Insere algum vídeo em meio ao texto.

o

Inserir imagem: Insere alguma imagem em meio ao texto;

o

Inserir link: Insere um link em meio ao texto;

o

Caracteres especiais: Insere caracteres especiais no texto;

o

Linha horizontal: Insere uma linha horizontal no texto;
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o

Âncora: insere uma marcação dentro do texto que poderá ser
utilizada como destino de algum link, possibilitando assim o
deslocamento direto entre pontos do documento.

o

Quebra de página: insere quebra de página em meio ao texto;

o Inserir data/hora: Insere a data e/ou hora atual no texto;
o Espaço não separável: insere espaços entre os termos do texto;
o Inserir modelo: insere algum modelo de layout, previamente
definido, no texto;


Visualizar:

o Exibir caracteres invisíveis: exibe caracteres invisíveis, como por
exemplo os espaçamentos;
o Mostrar blocos: exibe os blocos de formatação, como por exemplo
os parágrafos;
o Ajuda visual: exibe alguns elementos invisíveis para auxiliar
durante a edição do conteúdo, um exemplo desses elementos são
as marcações realizadas no texto (âncoras);
o Pré-visualizar: possibilita a visualização prévia de como ficará o
conteúdo final;
o Tela cheia: Alterna a visualização do editor de texto para tela
cheia;
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Formatar:

o

Negrito: Torna algum trecho do texto negrito;

o

Itálico: Torna algum trecho do texto itálico;

o

Sublinhar: Sublinha algum trecho do texto;

o

Riscar: Risca algum trecho do texto;

o

Sobrescrever: Sobrescreve determinado termo do texto em
relação a outro termo;

o

Subscrever: Subscreve determinado termo do texto em
relação a outro termo;

o Formatos: Reúne todas as opções de formatação do texto, como
por exemplo, formatação dos blocos, alinhamento, formatação do
cabeçalho e etc.;
o

Limpar formatação: Limpa a formatação de determinado trecho
do texto, tornando-o em texto puro;
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Tabela:

o

Inserir tabela: opção para inserção de uma tabela dentro do
texto;

o Propriedades da tabela: define as propriedades da tabela criada,
como por exemplo largura,

altura, espaçamento, bordas,

alinhamento e etc.;
o Excluir tabela: Exclui determinada tabela;
o Célula: define as propriedades das células da tabela, bem como
possibilita o agrupamento ou divisão destas células;
o Linha: define as propriedades para determinada linha, bem como
possibilita a manipulação destas linhas.
o Coluna: possibilita a manipulação de determinada coluna, como
inserção e/ou exclusão;


Ferramentas:

o

Código fonte: Permite editar o código fonte do texto;
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4.3 Adicionar Imagens, Vídeos e demais Arquivos
dentro do Texto
Para inserir imagens, vídeos ou qualquer outro arquivo de mídia
(documento, áudio e etc.) dentro do texto de algum conteúdo, clicar no botão
Inserir Mídia (

) no editor de texto (Figura 25).

Figura 25 - Opções de Formatação do Editor de texto

Ao clicar nesse botão será aberta a Biblioteca de Mídia do AdminWeb
2.0 (Figura 26). Para selecionar o arquivo que será adicionado ao texto, leia a
seção 4.3.1 Selecionar Arquivo da Biblioteca de Mídia.

Figura 26 - Biblioteca de Mídia

Para definir o alinhamento da mídia em relação ao texto (Figura 27), leia
a seção (4.3.2 Alinhar imagem em relação ao texto, Redimensionar e Inserir
Legenda).
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Figura 27 - Alinhamento de Arquivo de Mídia

4.3.1 Selecionar Arquivo da Biblioteca de Mídia
Caso já possua na biblioteca de mídia o arquivo que irá utilizar, clique
sobre o arquivo (Figura 28), e em seguida clique no botão “Selecione”.
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Figura 28 - Selecionar arquivo

Se não possuir o arquivo na biblioteca de mídia, realizar antes sua
importação para só depois poder selecioná-lo (Ver Seção 3.2 - Inserção de
Arquivos).

4.3.2 Alinhar imagem em relação ao texto, Redimensionar e
Inserir Legenda
Para redimensionar, inserir legenda ou alinhar a imagem em relação ao
texto, clicar sobre a imagem com o botão direito do mouse, e em seguida, clicar
na opção “Inserir/editar imagem” (Figura 29).
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Figura 29 - Editar imagem

Será aberta a tela de edição da imagem, com as seguintes opções:


Geral (Figura 30)
o Endereço da imagem: campo com a URL da imagem.
o

Inserir descrição: campo com o texto que irá aparecer na
legenda da foto.

o Fotógrafo: campo com o nome do fotógrafo para ser exibido
na legenda da foto.
o Dimensões: campo utilizado para redimensionar a imagem.

Figura 30 - Tela de edição da imagem (Aba Geral)
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Avançado (Figura 31)
o Estilo: campo para inserção de CSS na imagem.
o Alinhar: campo para definir o alinhamento da imagem em
relação ao texto (Esquerda, Direita ou Sem alinhamento);
o Espaçamento topo, Espaçamento base, Espaçamento
esquerda, Espaçamento direita: define os espaçamentos
da imagem em relação ao texto;
o Borda: campo que define a largura da borda da imagem.

Figura 31 - Tela de edição da imagem (Aba Avançado)

4.4 Opções de Publicação
O AdminWeb traz também, como novidade em sua nova versão, as
opções de publicação do conteúdo (Figura 32), sendo essas opções:


Salvar: faz com que o conteúdo, ou suas alterações, sejam salvas
em rascunho, não sendo exibidas no site.



Publicar agora: realiza a publicação imediata do conteúdo, ou
suas alterações, no site.



Publicar depois: agenda a data de publicação do conteúdo ou
suas

alterações,

fazendo

com

que

a

publicação

ocorra

automaticamente na data escolhida.


Configurações de arquivamento: agenda a despublicação do
conteúdo, fazendo com que na data escolhida o conteúdo não
esteja mais visível no site. Este tipo de agendamento é realizado
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deixando marcado o campo “Arquivar mais tarde”, definindo uma
data e hora, e por último clicando em “Publicar agora” (Figura
33).

Figura 32 - Opções de publicação de conteúdo

Figura 33 - Despublicação de conteúdo

4.5 Editar Conteúdo
Para editar algum conteúdo do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 34); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser editados (Figura 35), clique em um dos tipos para abrir
a lista de conteúdos que pertencem a ele.
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Figura 34 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 35 - Lista com tipos de conteúdo para Edição

Com a lista de conteúdos aberta (Figura 36), clique na opção “Editar”, no
conteúdo que será alterado (Figura 37).
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Figura 36 - Lista de Conteúdos

Figura 37 - Opção Editar Conteúdo

Será aberta a tela de edição do conteúdo para que sejam feitas as
alterações desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das
opções de publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para
finalizar.

4.6 Despublicar Conteúdo
Para despublicar algum conteúdo do site, clique na opção “Conteúdo”
na navegação administrativa (Figura 38); irá abrir uma caixa com os tipos de
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conteúdo que podem ser despublicados (Figura 39), clique em um dos tipos para
abrir a lista de conteúdos que pertencem a ele.

Figura 38 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 39 - Lista com tipos de conteúdo para Despublicação

Com a lista de conteúdos aberta (Figura 40), clique na opção “Cancelar
a publicação”, no conteúdo que será retirado do site (Figura 41).

39

Figura 40 - Lista de Conteúdos

Figura 41 - Cancelar a publicação

4.7 Duplicar Conteúdo
Para duplicar algum conteúdo do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 42); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser duplicados (Figura 43), clique em um dos tipos para
abrir a lista de conteúdos que pertencem a ele.
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Figura 42 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 43 - Lista com tipos de conteúdo para Duplicação

Com a lista de conteúdos aberta (Figura 44), clique na opção “Clonar”,
no conteúdo que será duplicado (Figura 45). Após o clique, será criada uma
cópia do conteúdo como rascunho, com as seguintes opções: Visualizar,
Publicar, Clonar, Editar e Excluir (Figura 46).
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Figura 44 - Lista de Conteúdos

Figura 45 - Duplicar publicação

Figura 46 - Cópia do conteúdo
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4.8 Excluir Conteúdo
Para excluir algum conteúdo do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 47); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser excluídos (Figura 48), clique em um dos tipos para abrir
a lista de conteúdos que pertencem a ele.

Figura 47 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 48 - Lista com tipos de conteúdo para Exclusão
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Com a lista de conteúdos aberta (Figura 49), clique na opção “Excluir”,
no conteúdo que será removido do site (Figura 50).

Figura 49 - Lista de Conteúdos

Figura 50 – Excluir publicação
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Capítulo 5 – Gerenciando o Menu
5.1 Tela de Gerenciamento do Menu
A Tela de Gerenciamento do Menu (Figura 51) é um local no AdminWeb
2.0 em que é possível realizar todo o controle do menu do site. Para acessar
essa área, basta clicar na opção “Navegação”, na navegação administrativa do
painel de controle (Figura 52).

Figura 51 - Tela de Gerenciamento do Menu

Figura 52 - Item de menu "Navegação"

A Tela de Gerenciamento do Menu é composta por 03 áreas importantes:


Seletor de menus:
Possibilita a criação de um novo menu (através da opção
“Adicionar novo menu”) ou a seleção entre menus existentes
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(através do seletor), bem como a edição/exclusão do menu
selecionado (opção “Editar”) (Figura 53).

Figura 53 - Seletor de menus



Lista itens do menu:
Exibe todos os itens do menu selecionado, bem como a hierarquia
entre cada item (Figura 54).

Figura 54 - Lista itens do menu



Opções para inserção de novos itens:
Possibilita a inserção de novos itens no menu (Figura 55).
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Figura 55 - Opções para inserção de novos itens no menu

Em “Opções para inserção de novos itens”, têm-se as seguintes
alternativas para inserções no menu:


Item de Menu de Conteúdo: opção mais utilizada para inserções
no menu, possibilita a inserção de itens no menu que redirecionam
para algum conteúdo específico do site (página, notícia, listas e
etc.).



Item de Menu Html: possibilita a construção via código do item que
será adicionado ao menu.



Link

Customizado:

possibilita

inserções

no

menu

que

redirecionam para algum link (interno ou externo) previamente
definido.
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Link de Consulta: possibilita a criação de itens no menu a partir
de Consultas (Listas) do sistema.



Link de Shape: possibilita a criação de itens no menu a partir de
arquivos CSHTML.



Taxonomy Link: possibilita a inserção de itens no menu a partir de
taxonomias.

5.2 Adicionar novo item no Menu
Para adicionar um novo item no menu do site, clicar na opção
“Navegação”, na navegação administrativa do painel de controle (Figura 56),
para que seja aberta a Tela de Gerenciamento do Menu (Figura 57).

Figura 56 - Item de menu "Navegação"

Figura 57 - Tela de Gerenciamento do Menu

Na Tela de Gerenciamento do Menu, caso queira incluir um item no menu
que redireciona para:
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Conteúdo do próprio site
Clicar no botão “Adicionar” em “Item de Menu de Conteúdo”
(Figura 58).

Figura 58 – Opção Item de Menu de Conteúdo

Será aberta a tela com as propriedades do item (Figura 59).
Preencher o campo “Texto do menu” com o texto que será
mostrado no menu, e clicar no botão “Procurar”, para adicionar o
conteúdo para onde o item irá redirecionar.

Figura 59 - Tela de criação de item do menu

Feito isso, clicar no botão “Salvar”, para incluir o item no menu.
Por padrão, o novo item do menu é incluído na última posição
(Figura 60). Para alterar a ordem, basta arrastar o item e em
seguida clicar em “Salvar Todos”.
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Figura 60 - Lista de itens do menu

Existem outras formas de adicionar itens no menu que
redirecionam para conteúdo do próprio site, uma delas é a opção
“Link Customizado”, que possibilita a configuração direta do link
no menu. Para utilizá-la, basta clicar no botão “Adicionar”, na
caixa “Link Customizado” (Figura 61).

Figura 61 - Opção Link Customizado

Será aberta a tela com as propriedades do item (Figura 62).
Preencher o campo “Texto do menu” com o texto que será
mostrado no menu, a URL com o link para o conteúdo (website,
página, imagem, arquivo e etc.), e se desejará que o conteúdo seja
aberto em uma nova janela.
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Figura 62 - Tela de criação de item do menu

Feito isso, clicar no botão “Salvar”, para incluir o item no menu.


Conteúdo de sites externos
Clicar no botão “Adicionar” em “Link Customizado” (Figura 63).

Figura 63 - Opção Link Customizado
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Será aberta a tela com as propriedades do item (Figura 64).
Preencher o campo “Texto do menu” com o texto que será
mostrado no menu, a URL com o link para o conteúdo (website,
página, imagem, arquivo e etc.), e se desejará que o conteúdo seja
aberto em uma nova janela.

Figura 64 - Tela de criação de item do menu

Feito isso, clicar no botão “Salvar”, para incluir o item no menu.
Por padrão, o novo item do menu é incluído na última posição. Para
alterar a ordem, basta arrastar o item e em seguida clicar em
“Salvar Todos”.
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5.3 Alterar ordem no Menu
Para alterar a ordem dos itens do menu, clicar na opção “Navegação”,
na navegação administrativa do painel de controle (Figura 65), para que seja
aberta a Tela de Gerenciamento do Menu (Figura 66).

Figura 65 - Item de menu "Navegação"

Figura 66 - Tela de Gerenciamento do Menu

Na Tela de Gerenciamento do Menu, clicar sobre o item na Lista de itens
do menu (Figura 67), e com o botão do mouse pressionado, arrastar o item para
a posição desejada, soltando o botão do mouse logo em seguida.
Feito isso, clica-se em “Salvar Todos”, para salvar as alterações
efetuadas.
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Figura 67 - Lista de itens do menu

5.4 Editar item do Menu
Para editar algum item do menu, clicar na opção “Navegação”, na
navegação administrativa do painel de controle (Figura 68), para que seja aberta
a Tela de Gerenciamento do Menu (Figura 69).

Figura 68 - Item de menu "Navegação"
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Figura 69 - Tela de Gerenciamento do Menu

Na Tela de Gerenciamento do Menu, clicar na opção “Editar” no item de
menu que deseje realizar as alterações (Figura 70). Será aberta a tela de edição
com as propriedades do item, realizar as alterações e clicar em “Salvar”.

Figura 70 - Editar item

5.5 Excluir item do Menu
Para excluir algum item do menu, clicar na opção “Navegação”, na
navegação administrativa do painel de controle (Figura 71), para que seja aberta
a Tela de Gerenciamento do Menu (Figura 72).
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Figura 71 - Item de menu "Navegação"

Figura 72 - Tela de Gerenciamento do Menu

Na Tela de Gerenciamento do Menu, clicar na opção “Excluir” no item
de menu que deseje excluir (Figura 73).

Figura 73 - Excluir item
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Capítulo 6 – Configurações do Site
6.1 Configurações Gerais
Nas configurações gerais do site é possível alterar as informações da
barra do Governo, que se encontram na área superior do site (Figura 74).

Figura 74 - barra do Governo

As informações que podem ser alteradas são:


URL do Portal da Transparência



URL do Acesso à Informação



URL do Webmail

Para acessar as configurações gerais do site, clique na opção
“Configurações do Site” na navegação administrativa (Figura 75); irá abrir uma
caixa com os tipos de configurações que podem ser realizadas, clique na opção
“Geral” (Figura 76).

Figura 75- Configurações do Site

Figura 76 – Opção Geral
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Após clicar em “Geral”, será aberta a área para configurações gerais do
site (Figura 77), preencher os campos solicitados e em seguida clicar em
“Salvar” para concluir o processo.

Figura 77 - Configurações Gerais

6.2 Configuração do Favicon
Favicon é um pequeno ícone que fica localizado ao lado da barra de
endereços de um navegador e serve, entre outras funções, para identificar
rapidamente um site (Figura 78).
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Figura 78 – Favicons

Para alterar o favicon clicar na opção “Configurações do Site” na
navegação administrativa (Figura 79); irá abrir uma caixa com os tipos de
configurações que podem ser realizadas, clicar na opção “Favicon” (Figura 80).

Figura 79 - Configurações do Site

Figura 80 - Opção Favicon

Após clicar em “Favicon”, será aberta a área para configuração do
favicon (Figura 81), inserir a URL do favicon e em seguida clicar em “Salvar”
para concluir o processo.
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Figura 81 - Configuração Favicon

ATENÇÃO:


É necessário que o favicon esteja localizado na biblioteca de mídia
dentro de uma pasta chamada “Favicon”.



As dimensões recomendadas para os favicons são 16 pixels ou 32
pixels.

6.3 Configuração das Informações de Contato
As informações de contanto ficam localizadas no rodapé do site e servem
para informar aos usuários os meios para entrar em contato com a instituição
(Figura 82).
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Figura 82 - Rodapé, Informações de Contato

Para alterar as informações de contato, clicar na opção “Configurações
do Site” na navegação administrativa (Figura 83); irá abrir uma caixa com os
tipos de configurações que podem ser realizadas, clicar na opção “Contato”
(Figura 84).

Figura 83 - Configurações do Site

Figura 84 - Opção Contato
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Após clicar em “Contato”, será aberta a área para configuração das
informações de contato (Figura 85), preencher os campos solicitados e em
seguida clicar em “Salvar” para concluir o processo.

Figura 85 - Configurações de Contato

6.4 Configuração das Mídias Sociais
Mídias Sociais é um componente localizado na área “Mídias Sociais” do
site (Figura 86) e que contém links para páginas nas redes sociais.
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Figura 86 - Mídias Sociais

Para gerenciar as Mídias Sociais no site, clicar na opção “Configurações
do Site” na navegação administrativa (Figura 87); irá abrir uma caixa com os
tipos de configurações que podem ser realizadas, clicar na opção “Mídias
Sociais” (Figura 88).

Figura 87 - Configurações do Site

Figura 88 - Opção Mídias Sociais
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Após clicar em “Mídias Sociais”, será aberta a área para gerenciamento
das Mídias Sociais (Figura 89), preencher os campos com a URL da respectiva
página na rede social, as redes sociais que ficarem com a URL em branco não
serão exibidas.

Figura 89 - Configuração das Mídias Sociais
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Para alterar a ordem de exibição entre as redes sociais no site, basta clicar
sobre a respectiva rede social, e com o botão do mouse pressionado, arrastar o
item para a posição desejada, soltando o botão do mouse logo em seguida.
Feita as configurações, clicar em “Salvar” para concluir o processo.
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Considerações finais
Notas gerais
Este manual teve como objetivo explicar as funcionalidades básicas de
gerenciamento do AdminWeb 2.0, apresentando de uma forma geral a área
administrativa do sistema, o gerenciamento dos arquivos de mídia utilizados no
site, o gerenciamento dos conteúdos e as opções para formatação dos textos.
As demais opções que por acaso não tenham sido abrangidas de forma
específica neste manual podem ser aprendidas facilmente no decorrer da
utilização do sistema, devido à simplicidade e à padronização dos processos de
gerenciamento de conteúdo do AdminWeb 2.0.
Evite ao máximo excluir algum conteúdo do site, caso não deseje que o
conteúdo seja exibido no site opte por despublicá-lo, facilitando assim sua
recuperação quando for necessário.
Em

caso

de

dúvidas,

entre

em

contato

pelo

e-mail

atendimento@prodest.es.gov.br com a Central de Atendimento do PRODEST,
para que ela possa te direcionar para o profissional responsável.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Gerenciamento de Páginas
No AdminWeb 2.0 as páginas são utilizadas para conteúdos estáticos,
que raramente são atualizados, e que não possuem categorias.

A.1 Adicionar nova Página
Para adicionar uma nova página no site, clique na opção “Novo” na
navegação administrativa (Figura 90); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser criados (Figura 91), clique no tipo de conteúdo
“Página”.

Figura 90 - Item de menu "Novo"
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Figura 91 - Lista com tipos de conteúdo

Ao clicar no tipo de conteúdo “Página”, será aberta a área de edição
(Figura 91), local em que é inserido o conteúdo propriamente dito.
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Figura 92 - Área de Edição da Página
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A área de edição da página possui, por padrão, os seguintes componentes:


Título
O título da página.



Link permanente
O endereço web da página (basta deixar esse campo em branco, caso
deseje que o sistema gere automaticamente o endereço).



Corpo
O texto do conteúdo da página (Para mais informações sobre esse
campo, ler a Seção 4.2 - Opções de Formatação do conteúdo).



Etiquetas
Palavras-chave para o conteúdo da página (para mais de uma palavrachave, basta inserir vírgulas).



Mostrar em um Menu
Se marcado, irá incluir um link no menu do site para a página.



Arquivar mais tarde
Caso deseje que o sistema tire automaticamente a página do ar em uma
data agendada, basta marcar esse campo e definir uma data e hora para
despublicação da página.



Salvar
Opção para salvar as alterações da página como rascunho, não
publicando-as no site.



Publicar agora
Opção para publicar imediatamente a página no site.



Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, a página no site.
Após a edição da página, clicar em publicar ou publicar depois, para exibir

a página no site, ou em salvar, para salvar as alterações feitas no conteúdo e
não exibi-las no site.
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A.2 Editar Página
Para editar alguma página do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 93); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser editados (Figura 94), clique no tipo de conteúdo
“Página” para abrir a lista de páginas criadas no site.

Figura 93 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 94 - Lista com tipos de conteúdo para Edição
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Com a lista de páginas aberta (Figura 95), clique na opção “Editar”, na
página que será alterada (Figura 96).

Figura 95 - Lista de Conteúdos

Figura 96 - Opção Editar Conteúdo

Será aberta a tela de edição da página para que sejam feitas as alterações
desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das opções de
publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para finalizar.

A.3 Duplicar Página
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Para duplicar alguma página do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 97); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser duplicados (Figura 98), clique no tipo de conteúdo
“Página” para abrir a lista de páginas criadas no site.

Figura 97 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 98 - Lista com tipos de conteúdo para Duplicação

Com a lista de páginas aberta (Figura 99), clique na opção “Clonar”, na
página que será duplicada (Figura 100). Após o clique, será criada uma cópia da
página como rascunho, com as seguintes opções: Visualizar, Publicar, Clonar,
Editar e Excluir (Figura 101).
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Figura 99 - Lista de Páginas

Figura 100 - Duplicar página

Figura 101 - Cópia da página
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A.4 Despublicar Página
Para despublicar alguma página do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 102); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser despublicados (Figura 103), clique no tipo de conteúdo
página para abrir a lista de páginas criadas no site.

Figura 102 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 103 - Lista com tipos de conteúdo para Despublicação

Com a lista de páginas aberta (Figura 104), clique na opção “Cancelar a
publicação”, na página que será retirada do site (Figura 105).
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Figura 104 - Lista de Páginas

Figura 105 - Cancelar a publicação de determinada página

A.5 Excluir Página
Para excluir alguma página do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 106); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser excluídos (Figura 107), clique no tipo de conteúdo
“Página” para abrir a lista de páginas criadas no site.
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Figura 106 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 107 - Lista com tipos de conteúdo para Exclusão

Com a lista de páginas aberta (Figura 108), clique na opção “Excluir”, na
página que será removida do site (Figura 109).
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Figura 108 - Lista de Conteúdos

Figura 109 – Excluir publicação
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APÊNDICE B – Gerenciamento de Notícias
O AdminWeb 2.0 traz como um de seus recursos o gerenciamento de
notícias. Nas próximas seções, serão apresentadas instruções de como
adicionar, editar, publicar, despublicar e excluir notícias.

B.1 Adicionar nova Notícia
Para adicionar uma nova notícia no site, clique na opção “Novo” na
navegação administrativa (Figura 110); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser criados (Figura 111), clique no tipo de conteúdo
“Notícia”.

Figura 110 - Item de menu "Novo"
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Figura 111 - Lista com tipos de conteúdo

Ao clicar no tipo de conteúdo “Notícia”, será aberta a área de edição
(Figura 112), local em que é inserido o conteúdo propriamente dito.
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Figura 112 - Área de Edição da Notícia
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A área de edição da notícia possui, por padrão, os seguintes componentes:


Título
O título da notícia.



Link permanente
O endereço web da notícia (basta deixar esse campo em branco, caso
deseje que o sistema gere automaticamente o endereço).



Corpo
O texto do conteúdo da notícia (Para mais informações sobre esse campo,
ler a Seção 4.2 - Opções de Formatação do conteúdo).



Resumo
Texto que irá aparecer no resumo da notícia na página inicial, ou em
listagens.



Imagem de Destaque
Imagem de capa da notícia. Imagem que será exibida no topo da notícia,
na página inicial e em listagens das notícias.



Galeria de Imagens
Galeria de imagens que será exibida ao final do texto da notícia.



Etiquetas
Palavras-chave para o conteúdo da notícia (para mais de uma palavrachave, basta inserir vírgulas).



Mostrar em um Menu
Se marcado, irá incluir um link no menu do site para a notícia.



Arquivar mais tarde
Caso deseje que o sistema tire automaticamente a notícia do ar em uma
data agendada, basta marcar esse campo e definir uma data e hora para
despublicação da notícia.



Criado em
Data de criação da notícia (se deixada em branco irá aplicar a data da
publicação).



Salvar
Opção para salvar as alterações da notícia como rascunho, não
publicando-as no site.



Publicar agora
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Opção para publicar imediatamente a notícia no site.


Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, a notícia no site.
Após a edição da notícia, clicar em publicar ou publicar depois, para exibir

a página no site, ou em salvar, para salvar as alterações feitas no conteúdo e
não exibi-las no site.

B.2 Editar Notícia
Para editar alguma notícia do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 113); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser editados (Figura 114), clique no tipo de conteúdo
“Notícia” para abrir a lista de notícias criadas no site.

Figura 113 - Item de menu "Conteúdo"
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Figura 114 - Lista com tipos de conteúdo para Edição

Com a lista de notícias aberta (Figura 115), clique na opção “Editar”, na
notícia que será alterada (Figura 116).

Figura 115 - Lista de Notícias
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Figura 116 - Opção Editar Notícia

Será aberta a tela de edição da notícia para que sejam feitas as alterações
desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das opções de
publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para finalizar.

B.3 Adicionar Imagem nas Notícias
Existem 03 lugares para se adicionar imagens nas notícias:


Imagem de Destaque;



Imagens em meio ao texto; e



Galeria de imagens.

Segue abaixo instruções de como adicionar cada uma dessas imagens:
a) Imagem de Destaque
A Imagem de Destaque é exibida no topo da notícia, bem como
na página inicial e nas listagens de notícias (Figura 117).
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Figura 117 - Exemplo imagem de destaque em notícias

Para adicionar uma Imagem de Destaque, inicialmente deve-se
abrir a área de edição da notícia (Ver Seção B.2 – Editar Notícia) e
clicar no botão “Adicionar” em “Imagem de Destaque” (Figura 118).

Figura 118 - Adicionar Imagem de Destaque

Será aberta a Biblioteca de Mídia do AdminWeb 2.0 (Figura
119).
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Figura 119 - Biblioteca de Mídia

Caso já possua na biblioteca de mídia a imagem que irá incluir na
notícia, clique sobre a imagem (Figura 120), e em seguida clique no
botão “Selecione”.

Figura 120 - Selecionar Arquivos
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Para inserir uma legenda na imagem, bem como o nome do
fotógrafo, clique em “Editar” na imagem (Figura 121) e preencha os
respectivos campos com essas informações (Figura 122).

Figura 121 - Botão "Editar" em imagem de Destaque
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Figura 122 - Tela de Edição de Imagem

Se não possuir a imagem na biblioteca de mídia, deve-se realizar
a importação da imagem para só depois poder adicioná-la à notícia
(Ver Seção 3.2 - Inserção de Arquivos).
b) Imagens em meio ao texto
Na Figura 123, vemos um exemplo de imagem inserida em meio
ao texto.
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Figura 123 - Imagem em meio ao texto.

Para adicionar uma imagem em meio ao texto da notícia,
inicialmente deve-se abrir a área de edição da notícia (Ver Seção B.2
– Editar Notícia) e em seguida proceder como descrito na Seção 4.3
Adicionar Imagens, Vídeos e demais Arquivos dentro do Texto.

c) Galeria de imagens
Na Figura 124, vemos um exemplo de Galeria de Imagens.
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Figura 124 - Galeria de Imagens

Para criar uma Galeria de Imagens na notícia, inicialmente deve-se
abrir a área de edição da notícia (Ver Seção B.2 – Editar Notícia) e
em seguida clicar no botão “Adicionar” em “Galeria de Imagens”
(Figura 125).

Figura 125 - Adicionar Galeria de Imagens

Será aberta a Biblioteca de Mídia do AdminWeb 2.0 (Figura
126).
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Figura 126 - Biblioteca de Mídia

Caso já possua na biblioteca de mídia as imagens que irá incluir na
Galeria de Imagens, clique sobre a imagem (Figura 127), e em
seguida clique no botão “Selecione”.

Figura 127 - Selecionar Arquivos
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Se não possuir a imagem na biblioteca de mídia, deve-se realizar
a importação da imagem para só depois poder adicioná-la à notícia
(Ver Seção 3.2 - Inserção de Arquivos).
Para inserir uma legenda na imagem, bem como o nome do
fotógrafo, clique em “Editar” na imagem (Figura 128) e preencha os
respectivos campos com essas informações (Figura 129).

Figura 128 - Botão "Editar" em imagem de Destaque

93

Figura 129 - Tela de Edição de Imagem

Caso deseje incluir mais de uma imagem na Galeria de Imagens,
clique novamente no botão “Adicionar” em Galeria de Imagens
(Figura 130) e repita o procedimento descrito acima.
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Figura 130 - Adicionar mais imagens na Galeria de Imagens

B.4 Duplicar Notícia
Para duplicar alguma notícia do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 131); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser duplicados (Figura 132), clique no tipo de conteúdo
“Notícia” para abrir a lista de notícias criadas no site.

Figura 131 - Item de menu "Conteúdo"
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Figura 132 - Lista com tipos de conteúdo para Duplicação

Com a lista de notícias aberta (Figura 133), clique na opção “Clonar”, na
notícia que será duplicada (Figura 134). Após o clique, será criada uma cópia da
notícia como rascunho, com as seguintes opções: Visualizar, Publicar, Clonar,
Editar e Excluir (Figura 135).

Figura 133 - Lista de Páginas
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Figura 134 - Duplicar notícia

Figura 135 - Cópia da notícia

B.5 Despublicar Notícia
Para despublicar alguma notícia do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 136); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser despublicados (Figura 137), clique no tipo de conteúdo
Notícia para abrir a lista de notícias criadas no site.
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Figura 136 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 137 - Lista com tipos de conteúdo para Despublicação

Com a lista de notícias aberta (Figura 138), clique na opção “Cancelar a
publicação”, na notícia que será retirada do site (Figura 139).
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Figura 138 - Lista de Notícias

Figura 139 - Cancelar a publicação de determinada notícia

B.6 Excluir Notícia
Para excluir alguma notícia do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 140); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser excluídos (Figura 141), clique no tipo de conteúdo
“Notícia” para abrir a lista de notícias criadas no site.
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Figura 140 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 141 - Lista com tipos de conteúdo para Exclusão

Com a lista de notícias aberta (Figura 142), clique na opção “Excluir”, na
notícia que será removida do site (Figura 143).

100

Figura 142 - Lista de Conteúdos

Figura 143 – Excluir publicação

101

B.7 Erro ao Compartilhar Notícia no Facebook
Observamos que algumas notícias ao serem compartilhadas no Facebook
não exibem o título, texto ou imagens da forma correta. Isso acontece por causa
do tempo que o próprio Facebook demora para atualizar as informações sobre a
notícia.
Sempre que ocorrer esse problema, favor seguir o passo-a-passo abaixo:
1) Acessar: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/
2) Inserir o link da notícia problemática no campo “Input URL” (Figura
144)

Figura 144 - Inserção da URL no Debugger do Facebook

3) Clicar em “Fetch new scrape information” (Figura 145)

Figura 145 - Botão "Fetch new scrape information"

4) E pronto! O compartilhamento da notícia irá funcionar normalmente.
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OBSERVAÇÃO: Evitem usar acentos ou “ç” no nome das pastas e das
imagens no site, pois o Facebook não consegue compartilhá-las.
Exemplo: Se uma pasta se chamar “São Lourenço” (Figura 146), altere para
“Sao Lourenco” (Figura 147).

Figura 146 - Nome da pasta escrito de forma incorreta

Figura 147 - Nome da pasta escrito de forma correta
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APÊNDICE C – Gerenciamento do Acesso Rápido
O Acesso Rápido tem como objetivo oferecer uma forma rápida e simples
de acessar determinado conteúdo do site ou algum conteúdo externo (Figura
148 e Figura 149).

Figura 148 - Acesso Rápido - Site Secretaria

Figura 149 - Acesso Rápido Site
Autarquias, Fundações e etc.

C.1 Adicionar novo Item
Para adicionar um novo item ao Acesso Rápido, clique na opção “Novo”
na navegação administrativa (Figura 150); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser criados (Figura 151), clique no tipo de conteúdo
“Acesso Rápido”.
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Figura 150 - Item de menu "Novo"

Figura 151 - Lista com tipos de conteúdo

Ao clicar no tipo de conteúdo “Acesso Rápido”, será aberta a área de
edição (Figura 152), local em que é inserido o conteúdo propriamente dito.

105

Figura 152 - Área de Edição do Acesso Rápido

A área de edição do Acesso Rápido possui, por padrão, os seguintes
componentes:


Título
O título do Acesso Rápido.



Arquivos
106

Permite adicionar um documento (zip, PDF, Word e etc.) ao Acesso
Rápido, para que seja aberto/baixado pelo usuário.
Para adicionar um arquivo:
1. Clique no botão

, logo abaixo de “Arquivos”, para

abrir a Biblioteca de Mídia.
2. Em seguida, siga as instruções da seção 4.3.1 Selecionar Arquivo
da Biblioteca de Mídia.


Conteúdo
Permite adicionar algum conteúdo do site (página, notícia, lista de links e
etc.) para que seja aberto no Acesso Rápido.
Para adicionar algum conteúdo do site:
1. Clique no botão

, logo abaixo de “Conteúdo” (Figura

153), para abrir uma lista com todos os conteúdos do site.
2. Em seguida, escolha o conteúdo desejado, e clique em
.

Figura 153 - Adicionar Conteúdo



Link Externo
Permite adicionar algum link (interno ou externo), para que seja aberto no
Acesso Rápido.



Alvo
Define se o Link Externo irá abrir:





Na mesma página (deixar o campo em branco)



Em uma nova janela/guia (preencher o campo com: _blank )

Imagem de Destaque
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Imagem de capa (banner) do acesso rápido.


Posição
Opção utilizada para definir a posição do item na lista de Acesso Rápido.
A ordenação segue a forma crescente, ou seja, o item com a posição “1”
ficará no topo, o de posição “2” logo abaixo e assim por diante.



Salvar
Opção para salvar as alterações do Acesso Rápido como rascunho, não
publicando-as no site.



Publicar agora
Opção para publicar imediatamente o Acesso Rápido no site.



Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, o Acesso Rápido no site.
Os campos “Arquivos”, “Conteúdo” e “Link Externo” tem como objetivo

indicar o que será aberto quando o Acesso Rápido for clicado. Não é necessário
preencher todos esses 03 (três) campos, mas apenas um deles.
Após a edição do Acesso Rápido, clicar em publicar ou publicar depois,
para exibir o Acesso Rápido no site, ou em salvar, para salvar as alterações
feitas no conteúdo e não exibi-las no site.

C.2 Editar Acesso Rápido
Para editar o Acesso Rápido do site, clique na opção “Conteúdo” na
navegação administrativa (Figura 154); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser editados (Figura 155), clique no tipo de conteúdo
“Acesso Rápido” para abrir a lista de Acesso Rápido criada no site.
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Figura 154 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 155 - Lista com tipos de conteúdo para Edição

Com a lista de Acesso Rápido aberta (Figura 156), clique na opção
“Editar” no Acesso Rápido que será alterado (Figura 157).
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Figura 156 - Lista de Conteúdos

Figura 157 - Opção Editar Conteúdo

Será aberta a tela de edição do Acesso Rápido para que sejam feitas as
alterações desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das
opções de publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para
finalizar.
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C.3 Duplicar Acesso Rápido
Para duplicar algum Acesso Rápido do site, clique na opção “Conteúdo”
na navegação administrativa (Figura 158); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser duplicados (Figura 159), clique no tipo de conteúdo
“Acesso Rápido” para abrir a lista de Acesso Rápido criada no site.

Figura 158 - Item de menu "Conteúdo"

Figura 159 - Lista com tipos de conteúdo para Duplicação

Com a Lista de Acesso Rápido aberta (Figura 160), clique na opção
“Clonar”, no Acesso Rápido que será duplicado (Figura 161). Após o clique,
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será criada uma cópia do Acesso Rápido como rascunho, com as seguintes
opções: Visualizar, Publicar, Clonar, Editar e Excluir (Figura 162).

Figura 160 - Lista Acesso Rápido

Figura 161 - Duplicar Acesso Rápido
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Figura 162 - Cópia do Acesso Rápido

C.4 Despublicar Acesso Rápido
Para despublicar algum Acesso Rápido do site, clique na opção
“Conteúdo” na navegação administrativa (Figura 163); irá abrir uma caixa com
os tipos de conteúdo que podem ser despublicados (Figura 164), clique no tipo
de conteúdo Acesso Rápido para abrir a lista de Acesso Rápido criada no site.

Figura 163 - Item de menu "Conteúdo"
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Figura 164 - Lista com tipos de conteúdo para Despublicação

Com a lista de Acesso Rápido aberta (Figura 165), clique na opção
“Cancelar a publicação”, no Acesso Rápido que será retirado do site (Figura
166).

Figura 165 - Lista Acesso Rápido
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Figura 166 - Cancelar a publicação de determinado Acesso Rápido

C.5 Excluir Acesso Rápido
Para excluir algum Acesso Rápido do site, clique na opção “Conteúdo”
na navegação administrativa (Figura 167); irá abrir uma caixa com os tipos de
conteúdo que podem ser excluídos (Figura 168), clique no tipo de conteúdo
“Acesso Rápido” para abrir a lista de Acesso Rápido criada no site.

Figura 167 - Item de menu "Conteúdo"
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Figura 168 - Lista com tipos de conteúdo para Exclusão

Com a lista de Acesso Rápido aberta (Figura 169), clique na opção
“Excluir”, no Acesso Rápido que será removido do site (Figura 170).

Figura 169 - Lista de Conteúdos
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Figura 170 – Excluir publicação
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APÊNDICE D – Gerenciamento de Listas de
Contato
As Listas de Contato tem como objetivo informar endereço, telefone, email, cargo, dentre outras informações de contato de determinados servidores
(Figura 171).

Figura 171 - Lista de Contatos

D.1 Criar Lista de Contatos
Para criar uma Lista de Contatos clique na opção “Listas”, na navegação
administrativa (Figura 172).
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Figura 172 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 173), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.

Figura 173 - Área de Gerenciamento de Listas

Para criar a Lista de Contatos clique em “Nova Lista”.
Será aberta a tela com os tipos de listas que podem ser criadas (Figura
174). Dentre as opções, clique no tipo “Lista de Contatos” (Figura 175).
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Figura 174 - Nova Lista

Figura 175 - Tipo "Lista de Contatos"

Ao clicar no tipo “Lista de Contatos” será aberta a área de edição (Figura
176), local em que são inseridas informações gerais sobre a lista.
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Figura 176 - Área de Edição do Acesso Rápido

Por padrão, a área de edição da Lista de Contatos possui os seguintes
componentes:


Título
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O nome da lista. (Exemplo: “Agenda de Contatos”, “Rede de
Comunicação”, “Lista de Contatos”, e etc.)


Link permanente
O endereço web da lista (basta deixar esse campo em branco, caso
deseje que o sistema gere automaticamente o endereço).



Corpo
Algum texto que queira inserir antes da Lista de Contatos (Para mais
informações sobre esse campo, ler a Seção 4.2 - Opções de Formatação
do conteúdo).



Mostrar a lista de itens contidos
Mostra os contatos contidos quando a lista é exibida (por padrão, deixar
marcada essa opção).



Tamanho da página
Define quantos contatos serão exibidos por página, bem como habilita a
paginação desses contatos. (Para exibir todos os contatos em uma única
página, basta preencher esse campo com o valor “0”).



Agrupar por Título
Opção muito importante, pois se estiver marcada, irá agrupar todos os
contatos que tenham o mesmo título (cargo/função) e estejam em
sequência.



Mostrar em um Menu
Se marcado, irá incluir um link no menu do site para a Lista de Contatos.



Salvar
Opção para salvar as alterações na Lista de Contatos como rascunho,
não publicando-as no site.



Publicar agora
Opção para publicar imediatamente a Lista de Contatos no site.



Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, a Lista de Contatos no site.
Após a edição da Lista de Contatos, clicar em publicar ou publicar depois,

para exibir a Lista de Contatos no site, ou em salvar, para salvar as alterações
feitas na lista e não exibi-las no site.
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D.2 Adicionar um Contato na Lista de Contatos
Para adicionar um contato na Lista de Contatos do site clique na opção
“Listas”, na navegação administrativa (Figura 177).

Figura 177 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 178), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.

Figura 178 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista que irá incluir o novo contato clique em “Itens contidos” (Figura
179).
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Figura 179 - Opção "Itens Contidos"

Será aberta uma tela com todos os contatos que fazem parte da Lista de
Contatos (Figura 180); nessa tela clique no botão “Novo Contato”, para
adicionar mais um contato à lista (Figura 181).

Figura 180 - Lista de contatos
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Figura 181 - Adicionar novo contato

Ao clicar em “Novo Contato” será aberta a área de edição do contato
(Figura 182), local em que são inseridas informações sobre o contato.
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Figura 182 - Edição de informações sobre o contato
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Por padrão, a área de edição de contato possui os seguintes componentes:


Título
O cargo ou função que o contato ocupa.



Titular
O nome completo do contato.



Endereço
O endereço do contato.



CEP
O CEP do contato.



Telefone
O telefone do contato.



Celular
O celular do contato.



FAX
O número do FAX do contato.



E-mail
O e-mail do contato.



Site
Algum site sobre o contato.



Arquivar mais tarde
Caso deseje que o sistema, em uma determinada data, retire
automaticamente o contato da lista, basta marcar esse campo e definir
uma data e hora para a remoção do contato da lista.



Salvar
Opção para salvar as alterações nas informações do contato como
rascunho, não publicando-as no site.



Publicar agora
Opção para publicar imediatamente o contato no site.



Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, a contato no site.
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Após a edição das informações do contato, clicar em publicar ou publicar
depois, para exibir o contato na Lista de Contatos do site, ou em salvar, para
salvar as alterações feitas no contato e não exibi-las no site.

Para voltar à Lista de Contatos, clique no botão

.

D.3 Editar Lista de Contatos
Para editar a Lista de Contatos do site clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 183).

Figura 183 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 184), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.
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Figura 184 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista que irá fazer as alterações clique em “Editar” (Figura 185).

Figura 185 - Opção "Editar"

Será aberta a tela de edição da Lista de Contatos para que sejam feitas
as alterações desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das
opções de publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para
finalizar.

D.4 Editar um Contato da Lista de Contatos
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Para editar um contato da Lista de Contatos, clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 186).

Figura 186 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 187), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.

Figura 187 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista em que se encontra o contato clique em “Itens contidos” (Figura
188).
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Figura 188 - Opção "Itens Contidos"

Será aberta uma tela com todos os contatos que fazem parte da Lista de
Contatos (Figura 189); nessa tela clique no botão “Editar” no contato em que
serão feitas as alterações (Figura 190).

Figura 189 - Lista de contatos
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Figura 190 - Editar Contato

Será aberta a tela de edição do Contato para que sejam feitas as
alterações desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das
opções de publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para
finalizar.

D.5 Duplicar Lista de Contatos
Para duplicar alguma Lista de Contato do site clique na opção “Listas”,
na navegação administrativa (Figura 191).

Figura 191 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 192), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.
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Figura 192 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Contatos que será duplicada clique em “Clonar” (Figura 193).
Após o clique, será criada uma cópia da Lista de Contatos como rascunho, com
as seguintes opções: Visualizar, Publicar, Clonar, Editar e Excluir (Figura 194).

Figura 193 – Clonar Lista de Contato
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Figura 194 - Cópia Lista de Contatos

D.6 Duplicar Contato da Lista de Contatos
Para duplicar algum contato da Lista de Contatos do site clique na opção
“Listas”, na navegação administrativa (Figura 195).

Figura 195 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 196), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.
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Figura 196 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Contatos que contém o Contato que será duplicado clique em
“Itens Contidos” (Figura 197).

Figura 197 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todos os contatos que fazem parte da Lista de
Contatos (Figura 198); nessa tela clique no botão “Clonar” no contato que será
duplicado (Figura 199).
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Figura 198 - Lista de contatos

Figura 199 - Clonar Contato
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Após o clique, será criada uma cópia do Contato como rascunho, com as
seguintes opções: Visualizar, Publicar, Clonar, Editar e Excluir (Figura 200).

Figura 200 - Cópia do Contato

D.7 Despublicar Lista de Contatos
Para despublicar alguma Lista de Contatos do site clique na opção
“Listas”, na navegação administrativa (Figura 201).

Figura 201 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 202), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.
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Figura 202 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Contatos que será despublicada clique em “Cancelar a
publicação” (Figura 203).

Figura 203 – Opção Itens Contidos

D.8 Despublicar Contato da Lista de Contatos
Para despublicar algum Contato da Lista de Contatos do site clique na
opção “Listas”, na navegação administrativa (Figura 204).
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Figura 204 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 205), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.

Figura 205 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Contatos que contém o Contato que será despublicado clique
em “Itens Contidos” (Figura 206).
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Figura 206 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todos os contatos que fazem parte da Lista de
Contatos (Figura 207); nessa tela clique no botão “Cancelar a publicação” no
contato que será despublicado (Figura 208).

Figura 207 - Lista de contatos
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Figura 208 - Cancelar a publicação de Contato

D.9 Excluir Lista de Contatos
Para excluir alguma Lista de Contatos do site clique na opção “Listas”,
na navegação administrativa (Figura 209).

Figura 209 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 210), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.
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Figura 210 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Contatos que será excluída do site clique em “Excluir”
(Figura 211).

Figura 211 – Excluir publicação

D.10 Excluir Contato da Lista de Contatos
Para excluir algum Contato da Lista de Contatos do site clique na opção
“Listas”, na navegação administrativa (Figura 212).
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Figura 212 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 213), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Contatos.

Figura 213 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Contatos que contém o Contato que será excluído clique em
“Itens Contidos” (Figura 214).
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Figura 214 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todos os contatos que fazem parte da Lista de
Contatos (Figura 215); nessa tela clique no botão “Excluir” no contato que será
removido do site (Figura 216).

Figura 215 - Lista de contatos
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Figura 216 - Cancelar a publicação de Contato
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APÊNDICE E – Gerenciamento de Listas de
Arquivos
As Listas de Arquivos tem como objetivo disponibilizar arquivos de mídia
para os usuários do site acessarem ou baixarem, podendo esses arquivos ser
documentos, imagens, áudios, vídeos, dentre outros tipos de mídia. (Figura 217).

Figura 217 - Exemplo Lista de Arquivos

E.1 Criar Galeria de Arquivos
A Galeria de Arquivos é um tipo de conteúdo capaz de conter várias
Listas de Arquivos (Figura 218).
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Figura 218 - Diagrama Arquivos

Para criar uma Galeria de Arquivos clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 219).

Figura 219 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 220), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Galeria de Arquivos.
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Figura 220 - Área de Gerenciamento de Listas

Para criar a Galeria de Arquivos clique em “Nova Lista” (Figura 221).

Figura 221 - Nova Lista

Será aberta a tela com os tipos de listas que podem ser criadas. Dentre
as opções, clique no tipo “Galeria de Arquivos” (Figura 222).
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Figura 222 - Opção "Galeria de Arquivos"

Ao clicar no tipo “Galeria de Arquivos” será aberta a área de edição
(Figura 223), local em que são inseridas informações gerais sobre a Galeria.
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Figura 223 - Área de Edição da Galeria de Arquivos

Por padrão, a área de edição da Galeria de Arquivos possui os seguintes
componentes:


Título
O nome da Galeria de Arquivos. (Exemplo: “Legislação”, “Downloads”,
“Editais”, e etc.)



Link permanente
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O endereço web da Galeria (basta deixar esse campo em branco, caso
deseje que o sistema gere automaticamente o endereço).


Corpo
Algum texto que queira inserir na Galeria de Arquivos (Para mais
informações sobre esse campo, ler a Seção 4.2 - Opções de Formatação
do conteúdo).



Mostrar a lista de itens contidos
Mostra as listas que estão contidas na Galeria quando ela é exibida (por
padrão, deixar marcada essa opção).



Tamanho da página
Define quantas Listas de Arquivos serão exibidas por página, bem como
habilita a paginação para essas listas. (Para exibir todos as Listas de
Arquivos em uma única página, basta preencher esse campo com o valor
“0”).



Mostrar no Menu de Administração
Se marcado, irá incluir um link no Menu Administrativo para a Galeria de
Arquivos.



Mostrar em um Menu
Se marcado, irá incluir um link no menu do site para a Galeria de
Arquivos.



Salvar
Opção para salvar as alterações na Galeria de Arquivos como rascunho,
não publicando-as no site.



Publicar agora
Opção para publicar imediatamente a Galeria de Arquivos no site.



Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, a Galeria de Arquivos no site.
Após a edição da Galeria de Arquivos, clicar em publicar ou publicar

depois, para exibir a Galeria de Arquivos no site, ou em salvar, para salvar as
alterações feitas na lista e não exibi-las no site.
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E.2 Criar Lista de Arquivos
Para criar uma Lista de Arquivos é necessário ter criado antes uma
Galeria de Arquivos, caso não tenha criado nenhuma Galeria de Arquivos,
leia a Seção E.1 - Criar Galeria de Arquivos para poder prosseguir.
Para criar uma Lista de Arquivos clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 224).

Figura 224 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 225), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Arquivos.

Figura 225 - Área de Gerenciamento de Listas
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Na Galeria de Arquivos que irá incluir a Lista de Arquivos clique em
“Itens contidos” (Figura 226).

Figura 226 - Opção "Itens Contidos"

Será aberta uma tela com todas as Listas de Arquivos que fazem parte
da Galeria de Arquivos (Figura 227).

Figura 227 - Listas de Arquivos

Nessa tela clique no botão “Novo Grupo de Arquivos”, para adicionar
uma nova Lista de Arquivos na Galeria (Figura 228).
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Figura 228 - Adicionar novo grupo de arquivos

Ao clicar em “Novo Grupo de Arquivos” será aberta a área de edição
da Lista de Arquivos (Figura 229), local em que são inseridos os arquivos
propriamente ditos.

Figura 229 - Edição da Lista de Arquivos
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Por padrão, a área de edição da Lista de Arquivos possui os seguintes
componentes:


Título
O título da Lista de Arquivos (Exemplo: “Legislação”, “Normas”, “Geral”,
e etc.).



Link permanente
O endereço web da Lista de Arquivos (basta deixar esse campo em
branco, caso deseje que o sistema gere automaticamente o endereço).



Arquivos
Permite adicionar um documento (zip, PDF, Word, imagem e etc.) à Lista
de Arquivos para que seja aberto/baixado pelo usuário.
Para adicionar um arquivo:
3. Clique no botão

, logo abaixo de “Arquivos”, para

abrir a Biblioteca de Mídia.
4. Em seguida, siga as instruções da seção 4.3.1 Selecionar Arquivo
da Biblioteca de Mídia.


Descrição
Permite adicionar um texto que antecederá os arquivos da Lista de
Arquivos.



Etiquetas
Palavras-chave para a Lista de Arquivos (para mais de uma palavrachave, basta inserir vírgulas).



Arquivar mais tarde
Caso deseje que o sistema, em uma determinada data, retire
automaticamente a Lista de Arquivos, basta marcar esse campo e definir
uma data e hora para a remoção da lista.



Salvar
Opção para salvar as alterações na Lista de Arquivos como rascunho,
não publicando-as no site.



Publicar agora
Opção para publicar imediatamente a Lista de Arquivos no site.



Publicar depois
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Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, a Lista de Arquivos no site.
Após a edição da Lista de Arquivos clicar em publicar ou publicar
depois, para exibir a Lista de Arquivos no site, ou em salvar, para salvar as
alterações feitas na Lista de Arquivos e não exibi-las no site.

Para voltar à Galeria de Arquivos, clique no botão

.

E.3 Editar Galeria de Arquivos
Para editar a Galeria de Arquivos do site clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 230).

Figura 230 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 231), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Galeria de Arquivos.
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Figura 231 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Galeria que irá fazer as alterações clique em “Editar” (Figura 232).

Figura 232 - Opção "Editar"

Será aberta a tela de edição da Galeria de Arquivos para que sejam
feitas as alterações desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma
das opções de publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para
finalizar.

E.4 Editar Lista de Arquivos
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Para editar uma Lista de Arquivos, clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 233).

Figura 233 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 234), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site.

Figura 234 - Área de Gerenciamento de Listas

Na área de Gerenciamento de Listas procure a Galeria de Arquivos
que contém a Lista que será editada e clique em “Itens contidos” (Figura 235).
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Figura 235 - Opção "Itens Contidos"

Será aberta uma tela com todos as Listas de Arquivos que fazem parte
da Galeria de Arquivos (Figura 236).

Figura 236 – Listas de Arquivos

Nessa tela clique no botão “Editar” na Lista de Arquivos em que serão
feitas as alterações (Figura 237).
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Figura 237 - Editar Lista de Arquivos

Será aberta a tela de edição da Lista de Arquivos para que sejam feitas
as alterações desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das
opções de publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para
finalizar.

E.5 Duplicar Galeria de Arquivos
Para duplicar alguma Galeria de Arquivos do site clique na opção
“Listas”, na navegação administrativa (Figura 238).

Figura 238 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 239), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Galeria de Arquivos.
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Figura 239 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Galeria de Arquivos que será duplicada clique em “Clonar” (Figura
240).

Figura 240 – Clonar Galeria de Arquivos

Após o clique, será criada uma cópia da Galeria de Arquivos como
rascunho, com as seguintes opções: Visualizar, Publicar, Clonar, Editar e Excluir
(Figura 241).
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Figura 241 - Cópia da Galeria de Arquivos

E.6 Duplicar Lista de Arquivos
Para duplicar alguma Lista de Arquivos do site clique na opção “Listas”,
na navegação administrativa (Figura 242).

Figura 242 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 243), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site.
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Figura 243 - Área de Gerenciamento de Listas

Na área de Gerenciamento de Listas procure a Galeria de Arquivos
que contém a Lista que será duplicada e clique em “Itens contidos” (Figura 244).

Figura 244 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todas as Listas de Arquivos que fazem parte
da Galeria de Arquivos (Figura 245).
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Figura 245 - Listas de Arquivos

Nessa tela clique no botão “Clonar” na Lista de Arquivos que será
duplicada (Figura 246).

Figura 246 - Clonar Lista de Arquivos

Após o clique, será criada uma cópia da Lista de Arquivos como
rascunho, com as seguintes opções: Visualizar, Publicar, Clonar, Editar e Excluir
(Figura 247).
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Figura 247 - Cópia Lista de Arquivos

E.7 Despublicar Galeria de Arquivos
Para despublicar alguma Galeria de Arquivos do site clique na opção
“Listas”, na navegação administrativa (Figura 248).

Figura 248 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 249), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Galera de Arquivos.

165

Figura 249 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Galeria de Arquivos que será despublicada clique em “Cancelar a
publicação” (Figura 250).

Figura 250 – Despublicar Galeria de Arquivos

E.8 Despublicar Lista de Arquivos
Para despublicar alguma Lista de Arquivos do site clique na opção
“Listas”, na navegação administrativa (Figura 251).
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Figura 251 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 252), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site.

Figura 252 - Área de Gerenciamento de Listas

Na área de Gerenciamento de Listas procure a Galeria de Arquivos
que contém a Lista que será despublicada e clique em “Itens contidos” (Figura
253).
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Figura 253 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todas as Listas de Arquivos que fazem parte
da Galeria de Arquivos (Figura 254).

Figura 254 - Listas de Arquivos

Nessa tela clique no botão “Cancelar a publicação” na Lista de
Arquivos que será despublicada (Figura 255).
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Figura 255 - Despublicar Lista de Arquivos

E.9 Excluir Galeria de Arquivos
Para excluir alguma Galeria de Arquivos do site clique na opção
“Listas”, na navegação administrativa (Figura 256).

Figura 256 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 257), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Galeria de Arquivos.

169

Figura 257 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Galeria de Arquivos que será excluída do site clique em “Excluir”
(Figura 258).

Figura 258 – Excluir publicação

E.10 Excluir Lista de Arquivos
Para excluir alguma Lista de Arquivos do site clique na opção “Listas”,
na navegação administrativa (Figura 259).
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Figura 259 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 260), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site.

Figura 260 - Área de Gerenciamento de Listas

Na área de Gerenciamento de Listas procure a Galeria de Arquivos
que contém a Lista que será excluída e clique em “Itens contidos” (Figura 261).
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Figura 261 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todas as Listas de Arquivos que fazem parte
da Galeria de Arquivos (Figura 262).

Figura 262 - Listas de Arquivos

Nessa tela clique no botão “Excluir” na Lista de Arquivos que será
removida do site (Figura 263).
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Figura 263 – Excluir Lista de Arquivos
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APÊNDICE F – Gerenciamento de Listas de Links
As Listas de Links tem como objetivo disponibilizar aos usuários do site
uma lista com links para algum conteúdo do site ou para sites externos. (Figura
264 e Figura 265).

Figura 264 - Exemplo Lista de Links Modelo 1

Figura 265 - Exemplo Lista de Links Modelo 2
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F.1 Criar Lista de Links
Para criar uma Lista de Links clique na opção “Listas”, na navegação
administrativa (Figura 266).

Figura 266 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 267), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Links.

Figura 267 - Área de Gerenciamento de Listas

Para criar a Lista de Links clique em “Nova Lista” (Figura 268).
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Figura 268 - Nova Lista

Será aberta a tela com os tipos de listas que podem ser criadas. Dentre
as opções, clique no tipo “Lista de Links” (Figura 269).

Figura 269 - Opção "Lista de Links"

Ao clicar no tipo “Lista de Links” será aberta a área de edição (Figura
270), local em que são inseridas informações gerais sobre a Lista.
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Figura 270 - Área de Edição da Galeria de Arquivos

Por padrão, a área de edição da Lista de Links possui os seguintes
componentes:
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Título
O nome da Lista de Links. (Exemplo: “Clientes”, “Cidades”, “Links úteis”,
e etc.)



Link permanente
O endereço web da Lista de Links (basta deixar esse campo em branco,
caso deseje que o sistema gere automaticamente o endereço).



Corpo
Algum texto que queira inserir na Lista de Links (Para mais informações
sobre esse campo, ler a Seção 4.2 - Opções de Formatação do conteúdo).



Texto do cabeçalho
Texto que aparecerá no cabeçalho da Lista.



Texto do Botão
Texto que aparecerá dentro do botão de cada item da Lista.



Mostrar a lista de itens contidos
Mostra os links que estão contidos na Lista quando ela é exibida (por
padrão, deixar marcada essa opção).



Tamanho da página
Define quantos Links serão exibidos por página, bem como habilita a
paginação para esses Links. (Para exibir todos os Links em uma única
página, basta preencher esse campo com o valor “0”).



Mostrar no Menu de Administração
Se marcado, irá incluir um link no Menu Administrativo para a Lista de
Links.



Mostrar em um Menu
Se marcado, irá incluir um link no menu do site para a Lista de Links.



Etiquetas
Palavras-chave para a Lista de Links (para mais de uma palavra-chave,
basta inserir vírgulas).



Arquivar mais tarde
Marcar esse campo e definir uma data e hora para que o sistema tire a
Lista de Links do ar, ou seja, realize a despublicação da Lista de Links
automaticamente.



Salvar
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Opção para salvar as alterações na Lista de Links como rascunho, não
publicando-as no site.


Publicar agora
Opção para publicar imediatamente a Lista de Links no site.



Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, a Lista de Links no site.
Após a edição da Lista de Links, clicar em publicar ou publicar depois,

para exibir a Lista de Links no site, ou em salvar, para salvar as alterações feitas
na lista e não exibi-las no site.

F.2 Adicionar Link
Para adicionar um link na Lista de Links clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 271).

Figura 271 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 272), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Links.
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Figura 272 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Links que irá incluir o Link clique em “Itens contidos” (Figura
273).

Figura 273 - Opção "Itens Contidos"

Será aberto uma tela com todos os links que fazem parte da Lista de
Links (Figura 274).
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Figura 274 - Listas de Arquivos

Nessa tela clique no botão “Novo Link”, para adicionar um novo link na
Lista (Figura 275).

Figura 275 - Adicionar novo grupo de arquivos

Ao clicar em “Novo Link” será aberto a área de edição do Link (Figura
276), local em que são inseridas as informações referentes ao Link.
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Figura 276 - Edição do Link
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Por padrão, a área de edição do Link possui os seguintes componentes:


Título
O texto do link.



Arquivos
Permite adicionar o link de algum documento (zip, PDF, Word, imagem e
etc.) à Lista de Links.
Para adicionar o link de algum arquivo:
5. Clique no botão

, logo abaixo de “Arquivos”, para

abrir a Biblioteca de Mídia.
6. Em seguida, siga as instruções da seção 4.3.1 Selecionar Arquivo
da Biblioteca de Mídia.


Conteúdo
Permite adicionar o link de algum conteúdo do site (página, notícia, lista e
etc.) à Lista de Links.
Para adicionar algum conteúdo do site:
3. Clique no botão

, logo abaixo de “Conteúdo” (Figura

277), para abrir uma lista com todos os conteúdos do site.
4. Em seguida, escolha o conteúdo desejado, e clique no botão
.

Figura 277 - Adicionar Conteúdo



Link Externo
Permite adicionar algum link (interno ou externo) à Lista de Links.



Abrir em Nova Janela
Define se o Link Externo irá abrir em uma nova janela/guia ou não.
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Resumo
Algum texto que queira inserir para descrever o link (Para mais
informações sobre esse campo, ler a Seção 4.2 - Opções de Formatação
do conteúdo).



Imagem de Destaque
Para adicionar uma Imagem de Destaque ao link clique no botão
“Adicionar” em “Imagem de Destaque” (Figura 278).

Figura 278 - Adicionar Imagem de Destaque

Será aberta a Biblioteca de Mídia do AdminWeb 2.0 (Figura 279).

Figura 279 - Biblioteca de Mídia
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Caso já possua na biblioteca de mídia a imagem que irá incluir no link,
clique sobre a imagem (Figura 280), e em seguida clique no botão
“Selecione”.

Figura 280 - Selecionar Arquivos

Se não possuir a imagem na biblioteca de mídia, deve-se realizar a
importação da imagem para só depois poder adicioná-la ao link (Ver
Seção 3.2 - Inserção de Arquivos).


Etiquetas
Palavras-chave para o link (para mais de uma palavra-chave, basta inserir
vírgulas).



Arquivar mais tarde
Caso deseje que o sistema, em uma determinada data, retire
automaticamente o link do ar, basta marcar esse campo e definir uma data
e hora para a despublicação.



Salvar
Opção para salvar as alterações feitas no link como rascunho, não
publicando-as no site.
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Publicar agora
Opção para publicar imediatamente o link no site.



Publicar depois
Opção para agendar uma data para que o sistema publique,
automaticamente, o link no site.
Após a edição do link clique em publicar ou publicar depois, para exibir o

link no site, ou em salvar, para salvar as alterações feitas no link e não exibi-las
no site.

Para voltar à Lista de Links, clique no botão

.

F.3 Editar Lista de Links
Para editar a Lista de Links do site clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 281).

Figura 281 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 282), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Links.
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Figura 282 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Lnks que irá fazer as alterações clique em “Editar” (Figura
283).

Figura 283 - Opção "Editar"

Será aberta a tela de edição da Lista de Links para que sejam feitas as
alterações desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das
opções de publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para
finalizar.

F.4 Editar Link
Para editar um Link, clique na opção “Listas”, na navegação
administrativa (Figura 284).
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Figura 284 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 285), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site.

Figura 285 - Área de Gerenciamento de Listas

Na área de Gerenciamento de Listas procure a Lista de Links que
contém o Link que será editado e clique em “Itens contidos” (Figura 286).
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Figura 286 - Opção "Itens Contidos"

Será aberta uma tela com todos os Links que fazem parte da Lista de
Links (Figura 287).

Figura 287 – Links

Nessa tela clique no botão “Editar” no Link em que serão feitas as
alterações (Figura 288).

Figura 288 - Editar Lista de Arquivos
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Será aberta a tela de edição do Link para que sejam feitas as alterações
desejadas. Após a conclusão das alterações, clicar em uma das opções de
publicação (Salvar, Publicar agora ou Publicar depois) para finalizar.

F.5 Duplicar Lista de Links
Para duplicar alguma Lista de Links do site clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 289).

Figura 289 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 290), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Links.

Figura 290 - Área de Gerenciamento de Listas
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Na Lista de Links que será duplicada clique em “Clonar” (Figura 291).

Figura 291 – Clonar Lista de Links

Após o clique, será criada uma cópia da Lista de Links como rascunho,
com as seguintes opções: Visualizar, Publicar, Clonar, Editar e Excluir (Figura
292).

Figura 292 - Cópia da Lista de Links

F.6 Duplicar Link
Para duplicar algum Link do site clique na opção “Listas”, na navegação
administrativa (Figura 293).

Figura 293 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 294), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site.
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Figura 294 - Área de Gerenciamento de Listas

Na área de Gerenciamento de Listas procure a Lista de Links que
contém o Link que será duplicado e clique em “Itens contidos” (Figura 295).

Figura 295 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todos os Links que fazem parte da Lista de
Links (Figura 296).
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Figura 296 - Listas de Links

Nessa tela clique no botão “Clonar” no Link que será duplicado (Figura
297).

Figura 297 - Clonar Link

Após o clique, será criada uma cópia do Link como rascunho, com as
seguintes opções: Visualizar, Publicar, Clonar, Editar e Excluir (Figura 298).

Figura 298 – Cópia do Link

193

F.7 Despublicar Lista de Links
Para despublicar alguma Lista de Links do site clique na opção “Listas”,
na navegação administrativa (Figura 299).

Figura 299 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 300), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Links.

Figura 300 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Links que será despublicada clique em “Cancelar a
publicação” (Figura 301).
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Figura 301 – Despublicar Lista de Links

F.8 Despublicar Link
Para despublicar algum Link do site clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 302).

Figura 302 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 303), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site.
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Figura 303 - Área de Gerenciamento de Listas

Na área de Gerenciamento de Listas procure a Lista de Links que
contém o Link que será despublicado e clique em “Itens contidos” (Figura 304).

Figura 304 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todas os Links que fazem parte da Lista de
Links (Figura 305).
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Figura 305 - Links

Nessa tela clique no botão “Cancelar a publicação” no Link que será
despublicado (Figura 306).

Figura 306 - Despublicar Link

F.9 Excluir Lista de Links
Para excluir alguma Lista de Links do site clique na opção “Listas”, na
navegação administrativa (Figura 307).

197

Figura 307 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 308), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site, inclusive a Lista de Links.

Figura 308 - Área de Gerenciamento de Listas

Na Lista de Links que será excluída do site clique em “Excluir” (Figura
309).
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Figura 309 – Excluir publicação

F.10 Excluir Link
Para excluir algum Link da Lista de Links do site clique na opção “Listas”,
na navegação administrativa (Figura 310).

Figura 310 - Item de menu "Listas"

Será aberta a área de Gerenciamento de Listas (Figura 311), nesse local
é possível gerenciar todo o tipo de lista do site.
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Figura 311 - Área de Gerenciamento de Listas

Na área de Gerenciamento de Listas procure a Lista de Links que
contém o Link que será excluído e clique em “Itens contidos” (Figura 312).

Figura 312 – Opção Itens Contidos

Será aberta uma tela com todos os Links que fazem parte da Lista de
Links (Figura 313).
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Figura 313 - Links

Nessa tela clique no botão “Excluir” no Link que será removido do site
(Figura 314).

Figura 314 – Excluir Link

201

