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1 OBJETIVO DO APLICATIVO
O Calendário Expresso é um utilitário para simplificar as tarefas do dia a dia, seu objetivo é
ser uma agenda eletrônica, para marcar reuniões, feriados e outras datas importantes. Com
o Calendário, é possível marcar reuniões e enviar um comunicado via e-mail aos
interessados, facilitando assim a comunicação com os mesmos.
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2 INSTRUÇÕES GERAIS
Este sistema contém botões e links que serão vistos em várias funcionalidades do sistema.
Estes recursos que aparecem com frequência serão descritos abaixo:
BOTÃO

DESCRIÇÃO
Localizado no canto superior direito da tela. Alteração de
configurações do Expresso.

Localizado no canto superior direito da tela. Envio de críticas,
dúvidas e sugestões.

Localizado no canto superior direito da tela. Opções ajuda ao
usuário
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3 COMO ACESSAR O APLICATIVO
Para acessar o sistema utilize um navegador Web. Informe o endereço do Expresso:
www.xxxxx.xxx.xx. Em seguida, informe Usuário e Senha e clique em

.

Em seguida abre-se a mesma tela definida no menu Preferências do Expresso.

Independentemente da aparência da tela, selecionar o botão
tela:

localizado no topo da

Aparecerá uma nova tela contendo a estrutura de visualização da agenda do usuário.
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3.1 FUNÇÕES DO APLICATIVO
3.1.1 COMO FILTRAR O CALENDÁRIO POR PERÍODOS DE TEMPO
O Calendário poderá ser filtrado para mostrar determinados períodos de tempo, como a
semana, o mês ou o ano atual, clicar em um dos seguintes ícones localizados na parte
superior esquerda da página do calendário:

- clicar neste ícone e o aplicativo mostrará os compromissos de um dia (o dia atual,
poderá ser selecionado qualquer outro dia),
- clicar neste ícone e o aplicativo mostrará a semana corrente. Clicando no dia
escolhido, a tela Adicionando Evento é aberta para que o usuário faça o cadastro.
- clicar neste ícone e o aplicativo mostrará o mês corrente. Clicando no dia escolhido, a
tela Adicionando Evento é aberta para que o usuário faça o cadastro.

- clicar neste ícone e o aplicativo mostrará ano corrente. Clicando no dia escolhido, a
tela Adicionando Evento é aberta para que o usuário faça o cadastro.
- clicar neste ícone e o aplicativo mostrará a agenda separada por mês, indicando os
dias e as semanas do ano. Clicando no dia escolhido, a tela Adicionando Evento é aberta
para que o usuário faça o cadastro.

3.1.2 COMO AGENDAR UM COMPROMISSO
Um compromisso poderá ser agendado ao clicar no
do Calendário quando filtrado por
semana ou mês, ou também selecionar um dia específico e clicar no horário de início do
compromisso.
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3.1.3 COMO ADICIONAR UM COMPROMISSO

Clicar no botão
localizado no topo da tela e em seguida clicar no
lado do dia a ser adicionado o compromisso e aparecerá a tela:

localizado ao

Para adicionar um compromisso, preencher corretamente os seguintes campos para que o
agendamento seja eficaz, onde os convocados compreendam o motivo e o local da reunião:

 Tipo: selecionar um tipo que poderá ser Normal, Restrito, Privado Apontamento de
Horas. Cada tipo selecionado possui uma combinação de campos diferenciada e que
atenderá uma necessidade específica:
1. Tipo Normal

É utilizado para marcar uma reunião, sendo apontados participantes da organização
e também externos, ao selecionar esta opção aparecerá a seguinte tela:
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Preencha os campos:

 Título: informar uma prévia do assunto a ser tratado;
 Descrição Completa: descrever de forma sucinta os assuntos a serem discutidos na
reunião, por extenso;

 Categoria: selecionar a categoria à qual a reunião pertence (cada usuário poderá
cadastrar suas categorias e os administradores do Expresso poderão definir
categorias globais);

 Localização: preencher com o local onde será realizado o compromisso;
 Data de início: selecionar a data de início da reunião ou compromisso;
 Hora de início: selecionar a hora de início da reunião ou compromisso;
 Data do término: selecionar a data estimada para o término da reunião ou
compromisso;

 Hora do término: selecionar a hora estimada para o término da reunião ou
compromisso;

 Prioridade: selecionar qual a prioridade do evento: Normal, Baixa ou Alta;
 Participantes: buscar e selecionar nas listas de usuários do Estado as pessoas ou
grupo de pessoas a serem convocadas para o evento, para isso seguir as instruções
abaixo:
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Para adicionar uma pessoa ou grupo ao evento, selecionar no campo
a organização à qual o mesmo pertence, em seguida selecionar o usuário ou
grupo no campo

—

e clicar no botão

;

Para remover uma pessoa ou grupo do evento, selecionar o nome no campo
e clicar no botão

;

—

Para convocar não-funcionários do Estado, clicar em
e abre-se uma caixa de texto para adicionar os e-mails dos mesmos;

—

Caso o usuário que está convocando o evento também participe dele, deve
selecionar a opção
(observe que antes desta
opção virá o nome deste usuário);

—

Clicar nas opções do ícone
, para mandar um e-mail de aviso antes do
compromisso, podendo ser programado para até 31 dias antes do evento;

—

A seção
é utilizada quando o mesmo evento se
repete ao longo de um determinado período de tempo. Por exemplo, se uma
reunião para discutir o andamento de um processo ocorrer semanalmente
durante todo um mês.

—

A opção
Caso selecionar

—

define o intervalo de tempo entre um evento e outro.
, as próximas opções não terão efeito;

, é a data em que o evento não mais se repetirá, no exemplo
anterior, seria o último dia em que a reunião se realizou no mês;

Observe que esta opção
para que tenha efeito.

deve estar selecionada

Selecionar os dias da semana em que o

—

evento ocorrerá;
—

informar o intervalo entre um evento e outro. Caso o evento ocorra
semanalmente, se o intervalo for “0”, toda semana ocorrerá, se for “1”, ocorrerá
semana sim, semana não, e assim por diante.

2. Tipo Restrito

Ao selecionar esta opção aparecerá a seguinte tela:
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Esta opção possui os mesmos campos do tipo Normal. A diferença é que, os
detalhes de um evento deste tipo, aparecerão somente para os participantes deste
evento e para os usuários com quem a agenda está compartilhada, caso o usuário
tenha selecionado para compartilhar os eventos restritos também. Por exemplo,
quando um outro usuário adicionar um evento em que haja um conflito de horário
com um evento restrito de um participante, seus dados aparecerão como
:

3. Tipo Privado

Esta opção possui menor quantidade de campos que a opção Normal e Restrito. É
utilizada para marcar compromissos pessoais sem a necessidade de convocação de
participantes. Assim como no tipo Restrito, os detalhes de um evento Privado
aparecerão apenas para os participantes deste evento, ao selecionar esta opção
aparecerá a seguinte tela:
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4. Tipo Apontamento de Horas

Esta opção é utilizada para apontar horas de trabalho, ao selecionar esta opção
aparecerá a seguinte tela:

Após o preenchimento dos campos (em todas as opções), clicar no botão
efetivação.

para
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3.1.4 COMO REMOVER/CANCELAR UM COMPROMISSO

Clicar no compromisso desejado e aparecerá a seguinte tela:

Clicar no botão

para apagar apenas esse compromisso, em seguida abre-se a

janela de confirmação, clicar no botão

para remover o evento ou no botão

para não remover:
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3.1.5 COMO EDITAR UM COMPROMISSO

Clicar no compromisso desejado e aparecerá a seguinte tela:

Clicar no botão
e abre-se a página de edição que é igual a de adicionar eventos,
entretanto os campos já estão preenchidos:
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Alterar os campos necessários e clicar no botão

para efetivação ou clicar no botão

para que as modificações não tenham efeito e aparecerá a seguinte tela para
finalização das alterações:

Clicar no botão

.

4 SAIR
Para sair do Catálogo, o usuário poderá escolher outra ferramenta do pacote Expresso,
entre as disponíveis no topo da tela:

Ou clicar no botão

.
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