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Acesso à Intranet

“SuaEmpresa”, após a barra

Login será sempre o seu email

Lembrar Senha

Recuperar SENHA

Login: No seu navegador entre com o endereço: www.intranetexpress.com.br/suaempresa
Há a possibilidade de criar um direcionamento a partir do seu site. Ex: www.seusite.com.br/intranet. Fale com o
nosso suporte técnico: suporte@intranetexpress.com.br

Lembrar : marque este box para “guardar” o seu login e senha. Desta forma você não precisará digitálos novamente quando quiser acessar a sua intranet ( recomendável apenas em ambiente seguro ).
Recuperar senha: Caso tenha esquecido de sua senha, será possível criar uma nova senha de forma
segura. Basta clicar sobre o “clique aqui para recuperá-la” e seguir os procedimentos.
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Alterando foto e senha

PERFIL

Alterar FOTO

Alterar SENHA

Após realizar o primeiro acesso, os usuários devem acessar o seu perfil.
Através da barra de comandos ( que estará sempre na lateral direita ), deverão incluir uma foto (
PNG ou JPG ) e alterar a sua senha provisória.

3

A Área de Trabalho da Intranet
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Através das pastas você localiza rapidamente os documentos
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Buscas ( por palavra-chave )
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Documentos em destaque na intranet

Importante que as pastas sejam criadas de uma forma criteriosa e bem organizada.

As buscas serão realizadas nos campos “Títulos”, “Resenhas” e “Íntegras” dos documentos.

O administrador master define o Ambiente de Trabalho da Intranet, destacando os documentos que
julgar mais importantes para todos os usuários.
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Documentos definidos como “favoritos”
Cada usuário poderá escolher os seus documentos favoritos. Esta função foi criada para permitir
rápido acesso a documentos que precisam ser consultados com bastante frequência.
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Barra de menu da intranet
A barra de menu da intranet varia conforme o nível de privilégio do usuário. Neste exemplo,
apresentamos a visão do “usuário administrador”.
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Alterando a Área de Trabalho

Configurações

mover

Cor do
box

Tamanho
do box

Imagem de
Fundo

Excluir
destaque

Mover o box
de destaque

A diagramação da Área de Trabalho da intranet poderá ser feita apenas pelos administradores
master.
Eles terão autonomia para mover
( drag´n drop ) os boxes de destaque para qualquer posição
da Área de Trabalho, de forma simples e prática ( basta arrastar e soltar ).
Os administradores master poderão ainda configurar cada um dos boxes ( ícone de engrenagem
indicado ), aumentando ou diminuindo o destaque de cada documento. Será possível alterar a cor,
o tamanho e até mesmo incluir uma imagem ilustrativa ( JPG ), no fundo de um box.
Quando não houver mais necessidade de destacar um determinado documento, bastará ao
administrador master excluir o box ( não confundir com a exclusão do documento – neste caso a
exclusão refere-se apenas ao box de destaque ).
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Tipos de Usuários

Tipos de Usuários

Usuário Comum:
Terá acesso aos documentos e poderá interagir em comentários (quando o documento possuir
este atributo).
Moderador de Pastas:
Além de ter acesso aos documentos ( leitura ), poderá ainda alterar, incluir e excluir documentos
das pastas por ele moderadas.

Administrador:
Além de ter acesso aos documentos ( leitura ), poderá alterar, incluir e excluir documentos de
qualquer pasta. Poderá criar novas pastas e poderá criar novos usuários, atribuindo suas
respectivas permissões de acesso.
Administrador Master:
Tem todos os atributos do usuário Administrador, com a diferença de que este também pode
diagramar a Área de Trabalho ( página inicial ) da Intranet.
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Cadastrando um novo usuário

Habilita como administrador
Essas OPÇÕES são exibidas
para os ADMINISTRADORES
da Intranet

Identifica qual Grupo de usuários ele
pertence e permite o envio de
Notificações a algum grupo específico

Indica se o novo usuário será um Moderador de Pastas

A criação de novos usuários pode ser realizada exclusivamente pelo “Administrador “ ou
“Administrador Master”.
O processo é muito simples:
1 – Preencha o nome completo ;
2 – Certifique-se de que o e-mail do usuário está correto ( será usado como login ) ;
3 – Preencha o campo celular com DDD ( importante se é optante do serviço de SMS ) ;
4 – Crie uma senha temporária ( o próprio usuário poderá substituí-la em seu 1º acesso ) ;
5 – Se o novo o usuário for um moderador de pastas, basta marcar a(s) pasta(s) ;
6 – Indique quais são os grupos aos quais o usuário pertence ( pode ser mais de um ) ;
7 – Informe se o usuário terá permissão para criar notificações ( indicando para quais grupos ) ;
8 – Clique sobre “cadastrar” ;
• Se o novo usuário for um administrador, marque o box do topo, indicando o status ;
• Se o usuário em questão entrar em recesso, afastamento, férias, etc, seu acesso poderá ser
temporariamente bloqueado pelos administradores ( através do box “usuário bloqueado”);
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Cadastrando um grupo de usuários

Nome do Grupo e CADASTRAR

Associando os MEMBROS
Soltar e Arrastar os USUÁRIOS para o GRUPO

Para facilitar a comunicação e seleção de permissões em sua intranet, recomendamos que os usuários
sejam associados a grupos. Sugerimos que os grupos de usuários sejam criados com a seguinte lógica:
“Fazem parte de um mesmo departamento da empresa?” Ex: Recursos Humanos, TI, Financeiro, etc.
“Estão envolvidos em algum projeto ou trabalho em grupo?” Ex: Implantação da Intranet, Lançamento
do produto X, etc.
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Criando um documento

Título do documento ( usado na
busca )

Em qual PASTA será inserido

Um breve Resumo do documento ( usado na busca )

Texto do documento ( íntegra ), com formatação
completa. É possível incluir fotos, tabelas e até
mesmo vídeos associados ao YouTube.
( usado na busca )

Arquivo(s) Anexo ( pode haver mais de um )
Habilita possibilidade de comentários dos usuários
Permissões de Leitura ( “Todos os usuários”, “Grupos de
usuários” ou “Usuários específicos” )
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Documento em “destaque” e “favorito”

Barra de Ferramentas em todos os documentos

Marcar como
um documento

FAVORITO

Cria box de

DESTAQUE na
Área de Trabalho

O Administrador Master terá acesso à Barra de Ferramentas
completa, contendo estrela ( favoritos ), pino ( para criar box de
destaque na Área de Trabalho ), impressora ( versão para impressão ),
lápis ( indicando edição ) e lixeira ( indicando exclusão ).

O usuário administrador terá acesso à mesma Barra de Ferramentas, porém sem o pino (para criar
destaque).
O usuário moderador de pastas não terá o ícone de pino . Ele terá acesso aos ícones de lápis e lixeira
somente nos documentos das pastas às quais ele tem atributo de moderador.
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Criando uma pasta

Nome da Pasta

Selecionar os Usuários como MODERADORES dessa
Nova PASTA

As pastas devem ser entendidas como “depósitos de documentos”. É importante que as pastas sejam
criadas de forma criteriosa, para que os usuários possam encontrar facilmente o que desejam.
Aconselhamos segmentar TODOS os departamentos da empresa em pastas na intranet e em seguida,
selecionar quais usuários terão autonomia para incluir, excluir e alterar os seus documentos,
atribuindo a eles o status de moderador.
Nota: Como dito anteriormente, os administradores não precisariam ser marcados como
moderadores, pois já têm permissão para incluir, excluir e alterar documentos de qualquer pasta da
Intranet.
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Criando notificações e avisos

Será o título do aviso na intranet e
também o campo assunto do e-mail
enviado.

É possível escolher se o aviso será
apresentado na área de trabalho e/ou
enviado por e-mail

É possível vincular um aviso a um
documento existente ou a uma
enquete.

Esse aviso é para todos? Para Algum
grupo de usuários? Ou para pessoas
específicas?

Aviso por e-mail

Aviso na Área de Trabalho

O mecanismo de notificação / avisos é um instrumento muito prático para fazer com que os
colaboradores tenham acesso rápido a algum material importante depositado na Intranet ( como
um documento ou enquete ).
Também pode ser usado como um aviso isolado ( sem estar ligado a um documento ou enquete ).

Criando uma galeria de fotos
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Após Cadastrar a GALERIA é LIBERADO o Botão
“ADICIONAR IMAGENS”

Envie suas Imagens
Organize as Imagens
movendo-as com o Mouse
mover
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Configurando a caixa de sugestões

Quem RECEBERÁ as Sugestões?

Os administradores da Intranet poderão habilitar a caixa de sugestões, definir se as sugestões
serão recebidas em modo anônimo ou identificado e finalmente, escolher quem deverá receber as
sugestões enviadas ( pode ser mais de um usuário ).

14

Visualizando as sugestões

Que tal Economizar Energia com o Ar Condicionado?
Liga-lo as 8:30hs e Desligar as 17:30hs ( deixar desligado por 1 hora no
almoço )
Economia de 2 horas/dia  10hs / semana  40 hs / mês

Visualizando as Sugestões ( Privacidade: Identificado )

Que tal termos Programa de ALONGAMENTO 2x por semana?

Visualizando as Sugestões ( Privacidade: Anônimo)

As sugestões serão enviadas por e-mail, mas também na intranet será possível visualizar as
mensagens já enviadas.
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Criando uma enquete

Resultado da enquete
apresentado em gráfico de
barras

As enquetes poderão ser criadas para respostas abertas ou múltipla escolha. Também é possível
escolher modo anônimo ou identificado. Um recurso muito útil para consultar os colaboradores.
Os resultados são apresentados em formato gráfico.

