
Manual Aplicativo
Estante Virtual
Coleção Senar -
IOS
Passo a passo para baixar, se cadastrar e usar o app



Pesquisar na Apple Store por
Estante Virtual Coleção Senar

Após localizar o aplicativo,
clicar baixar para o seu celular

Para
baixar o
aplicativo



                     LOJA APPLE



Tela INICIAL
É a primeira tela que você vizualiza após baixar o aplicativo

Clicar em ENTRAR no canto
superior esquerdo e você
será direcionado para a
página seguinte.



Tela ENTRAR
É a segunda tela que você vizualiza após a tela incial

Clicar em ENTRAR no canto
superior esquerdo e você
será direcionado para a
página seguinte.

Tela ENTRAR
É a segunda tela que você vizualiza após a tela incial

BARRA DE INFORMAÇÕES



Tela CADASTRO
Para acessar o app pela primeira vez é necessário realizar cadastro

Clicar em registre-se no final
da tela, conforme indicado
na imagem e preencher o
cadastro na próxima tela.



Tela CADASTRO
É a tela com os campos a serem preenchidos

Preencher todos os campos
indicados na tela para realizar o
cadastro. Após realizar o cadastro
e escolher as configurações
clique no canto superior
esquerdo para fazer o login.



Tela CONFIGURAÇÕES
É a tela com os campos a serem escolhidos para configuração do app

Escolher as suas preferência
de idioma, recebimento de
notificações, sobre o
download de cartilhas e
armazenamento de cartilhas.



Tela LOGIN
É a tela para você acessar o conteúdo do aplicativo

Preencher o campo usuário
(e-mail cadastrado) e a senha
(a que você escolheu durante
o cadastro).



Tela APÓS LOGIN
É a sua tela de controle, local onde você vai poder escolher o que fazer

Para realizar a busca por uma
cartilha você pode digitar uma
palavra-chave, um número de
cartilha ou clicar no        e falar
a sua busca.  



Tela RESULTADO DA BUSCA
É a tela que aparece após você ter realizado uma busca

Após localizar a(s) cartilha(s)
que você buscou, para obter
informações sobre o conteúdo
clicar em Continuar, conforme
indicado na imagem.



Tela INFORMAÇÕES
É a tela que mostra informações sobre a cartilha selecionada

Após localizar a(s) cartilha(s)
que você buscou, para obter
informações sobre o conteúdo
clicar em Continuar, conforme
indicado na imagem.



Tela PRÉ-VISUALIZAÇÃO
É a tela que mostra as 3 páginas iniciais da cartilha

Após visualizar as informações
e a pré-visualização da cartilha,
clicar em continuar, conforme
indicado na imagem para iniciar
o download da cartilha.



Tela BAIXAR CARTILHA
É a tela que mostra o download da cartilha selecionada

Após visualizar as informações
e a pré-visualização da cartilha,
clicar em continuar, conforme
indicado na imagem para iniciar
o download da cartilha.



Tela LEITURA DA CARTILHA
É a tela que mostra  a cartilha após o download

Para realizar a leitura da cartilha
basta passar o dedo em cima
da página que vão aparecer as
opções a seguir.



Tela LEITURA DA CARTILHA
É a tela que mostra as funcionalidades de leitura

Possibilidade de leitura por voz
de toda a cartilha ou parte,
conforme identificado na
imagem.

Clicar aqui



Tela LEITURA DA CARTILHA
É a tela que mostra as funcionalidades de leitura

Possibilidade de compartilhar a
cartilha com um amigo

Clicar aqui



Tela LEITURA DA CARTILHA
É a tela que mostra as funcionalidades de leitura

Botão de busca no conteúdo
da cartilha. Pdoe ser feito
digitando ou por voz

Clicar aqui



Tela LEITURA DA CARTILHA
É a tela que mostra as funcionalidades de leitura

Passar para a próxima página

Clicar aqui



Tela LEITURA DA CARTILHA
É a tela que mostra as funcionalidades de leitura

Ir para a página anterior

Clicar aqui



BARRA DE FERRAMENTAS
Em todas as telas do app é possível visualizar a barra de ferramentas

Cartilhas disponíveis
Meus downloads

Cartilhas favoritas
Pesquisar/Buscar

Configurações do app



Siga-nos nas
redes sociais

@sistemacna

@sitebacana

@sistemacna

Instagram

YouTube

Twitter


