Portal DAFFY - agenda

Objetivo
Este manual tem como objetivo orientar o uso da
funcionalidade de agenda, presente no portal DAFFY para
utilização nas páginas da UFS.

Tópicos
1. Acessando o DAFFY
2. Criando a página da agenda
3. Conferindo as páginas cadastradas

Universidade Federal de Sergipe
Superintendência de Tecnologia da Informação
http://manuais.ufs.br

1. Acessando o portal DAFFY
Primeiro, você deve acessar o portal daffy.ufs.br com o seu
usuário e senha dos SIG´s (SIGAA, SIPAC e SIGRH).

Após logar, você deverá escolher qual domínio você irá atualizar,
a depender sua unidade pode possuir mais de um domínio
pertencente a ela.

Vale lembrar que para utilizar esse sistema para atualizar a
página da sua unidade, você deve ser chefe ou vice-chefe da sua
unidade ou possuir a permissão de editor ou autor. A permissão
é solicitada pela chefia à STI através de um chamado.
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2. Criando a página da agenda
Para utilizar a funcionalidade da agenda, você irá criar uma
página para o seu domínio, selecione a opção PÁGINA no menu
lateral esquerdo.

Ao acessar a tela de criação de página, você deve clicar no ícone
identificado com um símbolo de mais (+) para criar uma nova
página.
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2. Criando a página da agenda
A tela a seguir é para inserção das informações que serão
exibidas na página. Para usar a função de agenda, você deve
procurar o campo DATA DA AGENDA logo no início da tela de
cadastro.

Ao inserir uma data, o conteúdo dessa página ficará ligado ao
calendário presente na tela inicial do domínio, onde o visitante
da página, ao clicar na data estabelecida nesse cadastro, será
redirecionado ao conteúdo dessa página.
O campo DATA DA AGENDA fica localizado logo no início do
cadastro, entre os campos ALTERNATIVO e CHAMADA, se o
campo não estiver presente na tela de cadastro como na
imagem abaixo, é necessário solicitar junto à STI através de um
chamado a ativação dessa funcionalidade para a sua unidade.
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2. Criando a página da agenda
O restante do cadastro segue o mesmo fluxo do cadastro de
uma página comum, você coloca o título, pode informar uma
chamada, inserir o conteúdo e anexar arquivos na aba anexos.

Após inserir todas as informações, marcar SIM na opção
PUBLICADO para a página ficar pública e clique e logo após
clique em SALVAR. A página foi criada e ficará vinculada à data
informada no cadastro.
Não sabe como criar páginas e atualizar as
informações do site do seu setor? Acesse nossa
página manuais.ufs.br e escolha o menu PORTAL
para mais manuais sobre o portal da UFS.
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3. Conferindo as páginas cadastradas
Para checar as páginas vinculadas à sua agenda, basta acessar o
site da sua unidade e clicar na opção AGENDA localizado no
menu lateral esquerdo.

Ao selecionar a opção “agenda” você será redirecionado
inicialmente ao dia corrente ao qual está acessando, para
verificar as páginas dos dias desejados, basta selecioná-los no
calendário localizado ao lado esquerdo.

Se não tiver nenhuma página vinculada ao dia selecionado, a
mensagem “Agenda não cadastrada!” será exibida conforme a
imagem acima.
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3. Conferindo as páginas cadastradas
Utilizando o exemplo que é mostrado nas imagens, é possível
ver a página cadastrada com o conteúdo inserido.

Só é permitido o cadastro de uma página por dia, então se for
necessário inserir mais informações em um dia já cadastrado,
você deve acessar a tela de cadastro de páginas e editar a
página do dia que deseja atualizar.
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