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Novo portal UFS – Autor.

Objetivo do manual:
Auxiliar os Autores no gerenciamento de conteúdo do novo portal
da UFS.

Resumo do processo em geral:
1 – Acessar o DAFFY;
2 – Painel de controle;
3 – Conteúdo;
4 – Galeria de fotos;
5 – Página.

1 – Acessar o DAFFY:
O Daffy é o ambiente responsável pelo gerenciamento de
conteúdo do novo portal da UFS. Para acessar digite daffy.ufs.br
e será direcionado para a página inicial. Insira seu usuário e
senha:

Após inserir o usuário e senha, clique em ENTRAR. Caso o
usuário tenha acesso a dois ou mais domínios, será
direcionado para a página de seleção dos domínios, por
exemplo:

No exemplo acima, é possível acessar um dos dois domínios.
Basta selecionar o domínio pretendido.

2 – Painel de controle:

Caso o usuário tenha acesso a somente um domínio, será
direcionado direto para a página do painel de controle do autor:

Menu de opções: Funcionalidades disponíveis para o autor.
Conteúdos cadastrados: Conteúdos adicionados.
Em “conteúdos e galeria de fotos na fila”, estão os conteúdos que
foram solicitados publicação no domínio principal. Já “últimos
conteúdos” é destinado para todos os conteúdos cadastrados
pelo domínio.

2 – Painel de controle:

Ainda na página do painel de controle, existe também a
funcionalidade de trocar o domínio, no caso, para o usuário com
acesso a dois ou mais domínios.
No canto superior direito, clicando no nome do próprio usuário,
aparecerá a opção:

Ao selecionar, será direcionado para a página de escolha dos
domínios.

3 – Conteúdo:
A função do Autor é criar conteúdos que serão encaminhados
para o Editor, cabendo a este editar e publicar os conteúdos.
Nesta opção o autor pode criar artigos, notícias, editais e
resultados:

Para adicionar basta clicar no local destacado na imagem acima.
Será então direcionado para a página abaixo:

3 – Conteúdo:
Saliente os dados requisitados, como título, subtítulo e a
categoria. Para adicionar outras funcionalidades, alterne entre as
abas destacadas na imagem. Caso deseje que o conteúdo seja
publicado no domínio principal do portal, clique no filtro “Solicitar
publicação no Domínio Principal?”.
A funcionalidade “corpo” que é de preenchimento obrigatório.
Neste, você irá adicionar o texto e imagens do conteúdo.

Atenção para a nova funcionalidade disponível:

Selecionando este campo, após inserir a imagem de resolução
mínima 800x200, será possível recortar a imagem em qualquer
dimensão, até a mínima. Como mostra imagem abaixo:

3 – Conteúdo:

Finalizado, basta clicar em SALVAR.

3 – Conteúdo:
Atenção! Algumas informações sobre os ícones desta página de
gerenciamento de conteúdo são necessárias, levando em conta
que todas as funcionalidades do menu de opções do autor,
possuem tais ícones citados abaixo:
Os ícones
e
indicam se o conteúdo está publicado ou não,
respectivamente. Se o conteúdo estiver publicado, o autor
não poderá mais editá-lo.

Movendo o cursor pelo ícone
terá informações do conteúdo,
tais como a data da criação e horário da ultima atualização
realizada.
O ícone
é utilizado quando se deseja publicar o conteúdo na
página principal do portal, a solicitação pode ser aceita ou
negada pelo administrador do domínio principal. Para cancelar a
solicitação de publicação basta clicar no seguinte ícone: .
Para editar um conteúdo clique no seguinte ícone

.

Este ícone
incida que o conteúdo está bloqueado, ou seja,
está sendo editado. Isso ocorre quando o conteúdo foi editado,
mas o usuário não salvou o conteúdo. Para desbloquear clique no
ícone.

4 – Galerias de fotos:
Para cadastrar uma galeria de fotos basta acessar tal
funcionalidade no menu de opções. Logo será direcionado para a
seguinte página:

Clique no ícone destacado na imagem acima. Feito isso, será
direcionado para a seguinte página abaixo:

Primeiramente deve-se cadastrar as informações requisitadas. A
próxima etapa será adicionar as fotos. Para realizar essa
operação basta clicar na aba “Fotos”, destacada na imagem
acima.

4 – Galerias de fotos:
Para adicionar as imagens, clique em “Adicionar Imagem”:

Atenção! Esse campo só estará disponível caso a categoria
esteja informada. Portanto deve-se selecioná-la antes de
adicionar as imagens.
Feito isso, um novo campo abrirá. Basta clicar no ícone
destacado na imagem abaixo e selecionar as fotos:

Atenção! Somente é possível adicionar imagens na resolução
800x600.
Após selecionar as imagens e adicionar as legendas, campo este
de preenchimento obrigatório, o usuário deve voltar para a aba
“Geral” e clicar em SALVAR.

4 – Galerias de fotos:

Atenção! Após serem arquivados, qualquer conteúdo e galeria
de fotos, não aparecerão na listagem do daffy. Será preciso
então filtrar o seguinte campo:

Basta filtrar e clicar em BUSCAR. Então serão listados apenas
os conteúdos ou galeria de fotos já arquivados.

5 – Página:
Para criar uma página basta acessar sua funcionalidade no
menu de opções e clicar no ícone destacado na imagem abaixo:

O usuário será direcionado para a seguinte página:

Basta inserir as informações requisitadas e clicar em SALVAR.

5 – Página:
Atenção! A ferramenta “bloco de notas” é utilizada para rascunho.
Não faz parte do conteúdo que será publicado!

Estas são as funcionalidades disponíveis para o autor.
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