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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. 

Equipe Dzign-e
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Tela Inicial

A tela principal do Aplicativo tem a logo da Organização, uma imagem 
de fundo que pode ser alterada periodicamente, o conteúdo do 
boletim atual em destaque e os botões de acesso às funcionalidades 
do Aplicativo. 

LER BOLETIM
Abre para leitura o 
boletim atual.

+ BOLETINS
Abre uma lista com os 

boletins anteriores.

TELA INICIAL
Retorna à esta tela.

CHAMADA
Inicia uma ligação

para a Organização.

INFORMAÇÕES
Exibe as informações 
da Organização.

WEBSITE
Exibe o webiste da 
Organização.

EMAIL
Envia um email para 

a Organização.
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Ler Boletim

Esta tela exibe o boletim mais recente, aquele que está em vigor. Nela 
é possível navegar por todo o Boletim através dos botões na barra 
inferior da página. É possível também avançar ou recuar as páginas e 
aumentar ou diminur o zoom da tela para facilitar a leitura.

Página: Atual / Total

PÁGINA ANTERIOR
Retorna para a 

página anterior.

MENOS ZOOM
Diminui o zoom da tela.

PRÓXIMA PÁGINA
Avança para a 
próxima página.

MAIS ZOOM
Aumenta o zoom da tela.

TELA INICIAL
Retorna à tela inicial.
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+ Boletins

Esta tela exibe uma lista com todos os boletins anteriores. Eles são 
listados do mais recente para o mais antigo. Para visualizar algum 
boletim desta lista, basta tocar sua miniatura e a transferência será 
iniciada. A tela de leitura é igual à tela apresentada anteriormente.

BOLETINS ANTERIORES
As demais miniaturas são 
de boletins anteriores.

TELA INICIAL
Retorna à tela inicial.

CHAMADA
Inicia uma ligação

para a Organização.

INFORMAÇÕES
Exibe as informações 
da Organização.

WEBSITE
Exibe o webiste da 
Organização.

EMAIL
Envia um email para 

a Organização.

BOLETIM ATUAL
A primeira miniatura da 
lista é do boletim atual.
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Chamada

Este botão é um atalho para efetuar uma ligação telefônica para o 
número de contato da Organização. Basta tocar no botão CHAMADA 
que o número será automaticamente discado. 

Email

Este botão é um atalho para enviar um email para o endereço de email 
de contato da Organização. Basta tocar no botão EMAIL para abrir 
uma janela de “composição de email” e assim, redigir o conteúdo do 
email.

Website

Esta tela exibe o site da Organização. É possível navegar 
por todo o website, como se estivesse em um Navegador 
de Internet.

Informações

Esta tela exibe um resumo com as informações da 
Organização. Logo, nome, endereço, telefone, email, 
website. Aqui também são exibidas as logos do 
Bulletino e da Dzign-e.
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Eventos

Todos os eventos cadastrados pela Organização são exibidos diretamente 
no calendário do dispositivo móvel de cada usuário.

Ao acessar o calendário do dispositivo móvel é possível visualizar todos os 
eventos da Organização e tocando sobre eles os seus detalhes são 
exibidos. Além disso, os eventos são inseridos no calendário com alarmes 
pré-programados, que auxiliam a sua lembrança. Eventos mensais e 
semanais são notificados duas horas antes de acontecerem. Eventos 
esporádicos, são avisados um dia antes e também duas horas antes do seu 
início.

Notificações

Sempre que um novo boletim ou evento sofrer alguma alteração, seja ela 
uma edição, exclusão ou adição, o Aplicativo exibirá uma notificação 
alertando o usuário de que alguma mudança aconteceu.

Quando um novo boletim for publicado pela Organização, o Aplicativo irá 
transferí-lo automaticamente. Assim que a transferência estiver concluída, 
o usuário receberá uma notificação informando que um novo boletim está 
disponível e, mesmo sem conexão de internet, poderá ler este novo 
boletim.
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O Aplicativo é disponibilizado na App Store e na Google play com o 
nome da Organização, com o ícone personalizado e com a interface 
que dialoga com a identidade visual. Todo o conteúdo do Aplicativo, 
tais como telefone, email, website e endereço, também é dedicado à 
Organização.

Nome da Organização: Compass Engenharia
Identidade Visual: Verde e Cinza

Google play
Ícone e Nome

Personalizados

Tela de Abertura
Logo da Organização

Tela Inicial
Identidade Visual e
Imagem de Fundo

EXEMPLO
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Dzign-e Sistemas e Tecnologia Ltda.

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

www.bulletino.com.br


