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Introdução

A Dzign-e orgulhosamente apresenta o Bulletino, um sistema desenvolvido com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre Organização e seus membros. O Sistema 
Bulletino é composto por dois softwares, o Bulletino Administrador e o Aplicativo 
personalizado para a Organização. 

O Aplicativo é disponibilizado na App Store e Google play com o nome da Organização, 
com o ícone personalizado e com a interface que dialoga com a sua identidade visual. 
Qualquer pessoa pode baixá-lo gratuitamente e poderá ter acesso aos seus Boletins e 
Eventos. Através de uma interface simples, com botões dedicados a cada função, 
também é possível, fazer uma chamada telefônica, enviar um email, visualizar o 
endereço ou acessar o website da Organização.

O Bulletino Administrador é o sistema que alimenta o Aplicativo. Nele são inseridos os 
Boletins em PDF e também os Eventos da Organização. Tudo o que estiver cadastrado 
nesse sistema também estará disponível no Aplicativo.

Instalado nos dispositivos dos usuários, o Aplicativo periodicamente acessa o servidor 
em busca de algum novo registro. Ao encontrar, por exemplo, um novo Boletim, este é 
automaticamente transferido para o dispositivo. Assim que o download estiver 
concluído, o usuário é notificado e poderá acessá-lo para leitura, até mesmo sem 
conexão com a internet. Os boletins anteriores também ficam disponíveis no dispositivo 
e podem ser baixados para consulta e leitura. 

Os Eventos da Organização também são automaticamente transferidos e ficam 
armazenados no próprio calendário do dispositivo do usuário. Dessa maneira, é 
possível visualizar a agenda da Organização e também receber notificações para cada 
evento, como por exemplo, o lembrete de que uma reunião importante irá acontecer 
no dia seguinte às 19:00, ou então que o ensaio acontecerá em duas horas. Basta 
cadastrar os eventos no sistema Administrador. Sejam reuniões, encontros ou 
lembretes, tudo será avisado para seus membros. 

É prático e econômico. Todos aqueles boletins que são impressos em grande 
quantidade, com o tempo, podem ser reduzidos a menos da metade. Com a 
comodidade do seu aplicativo nos dispositivos móveis de cada membro, não haverá 
mais preocupação em gastar papel.

Esperamos que o Bulletino, na forma de um aplicativo próprio, traga facilidade e 
simplicidade para a Organização e seus membros. 
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Os boletins e eventos serão cadastrados neste sistema. Todos os 
membros que possuem o Aplicativo instalado em seus dispositívos, 
terão acesso a todo conteúdo que for inserido aqui.

Após inserir seus dados de acesso na tela de login do Bulletino 
Administrador (www.bulletino.com.br/admin), você será direcionado à 
tela principal do sistema.

Através desta tela bastante simples, você controla todo o sistema. 
Nesta tela temos quatro opções iniciais:

      - Adicionar Boletim (adiciona um novo boletim)
      - Adicionar Evento (adiciona um novo evento)
      - Configurações (abre a janela de configurações)
      - Sair (sai com segurança do sistema)
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Adicionar Boletim

Para adicionar um boletim ao sistema, você deverá clicar no botão 
“Adicionar BOLETIM”.

Uma janela como esta irá aparecer 
solicitando que os dados sejam 
preenchidos. Todos os itens com a 
marcação (*) são obrigatórios. O 
último item, “Arquivo PDF”, é o mais 
importante pois este será o arquivo 
que os membros irão visualizar no 
Aplicativo. Clique em “Selecionar 
Arquivo” para procurar em seu 
computador o arquivo PDF que faz 
referência aos dados que você 

acabou de preencher. Selecionado o arquivo correto, basta clicar em 
“Adicionar Boletim” e aguardar até ser notificado de que o boletim foi 
adicionado com sucesso.

Depois que o boletim for 
adicionado no sistema, ele irá 
aparecer em uma lista do lado 
esquerdo da tela.

Agora temos mais dois botões:
Excluir (apaga o boletim)
Visualizar (abre o arquivo PDF)
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Adicionar Evento

Para adicionar um evento ao sistema, você deverá clicar no botão 
“Adicionar EVENTO”.

Após selecionar o tipo de evento desejado, os campos relacionados a 
este tipo de evento deverão ser preenchidos.

Uma janela como esta irá aparecer para que você selecione qual o tipo 
de evento deseja adicionar.

Evento - Eventos esporádicos.
Evento Semanal - Eventos que acontecem em um 
determinado dia da semana, uma vez por semana.
Evento Mensal (dia da semana) - Eventos que acontecem 
em um determinado dia da semana, uma vez por mês.
Evento Mensal (dia do mês) - Eventos que acontecem em 
um determinado dia do mês, uma vez por mês.

Depois que o evento for 
adicionado no sistema, ele irá 
aparecer em uma lista do lado 
direito da tela.

Temos mais uma botão:
Excluir (apaga o evento)
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Configurações

Para acessar as configurações do sistema, você deverá clicar no botão 
“Configurações” 

Inicialmente as configurações do Bulletino Administrador são 
extremamente simples. Na realidade, existe apenas uma configuração 
a “Alteração da senha”. 

Em breve novas funcionalidades como “alteração do Tema” e “inserção 
de Beacons”, serão adicionadas à este janela. Aguarde!



Desenvolvido por
Dzign-e Sistemas e Tecnologia Ltda.

Maiores informações e dúvidas:
bulletino@dzign-e.com.br

www.bulletino.com.br


