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Visão Geral do portal de notícias:

Barra Superior –
SINOPSE

Barra Superior – NACIONAIS / REGIONAIS /
WEB / COLUNAS / BLOG’s / REVISTAS

Barra Superior – RELATÓRIOS
Barra Superior – ESTATÍSTICAS

Barra Superior –
CAPAS

Barra Superior – PESQUISA

Barra Superior –
TV / RÁDIO

Barra Superior –
MANUAL

Exportar matérias
Selecione a
data

Buscar Matérias – PDF
/Selecionadas

Redimensiona para a página
do envio diário.
Ao clicar nas divisões de conteúdo são exibidas as matérias
capturadas de acordo com aquela classificação.

Barra Superior – SINOPSE
Ao clicar em SINOPSE, o usuário encontrará todas as notícias clipadas na data que
selecionar ou caso não selecione a data, serão exibidas todas as matérias clipadas no
dia corrente.

Barra Superior – NACIONAIS / REGIONAIS / WEB / COLUNAS / BLOG’s /
REVISTAS
Ao clicar em NACIONAIS, o usuário encontrará as notícias clipadas em jornais da Grande
Imprensa brasileira; clicando em REGIONAIS, o mesmo visualizará matérias publicadas em
jornais regionais distribuídos pelas cinco regiões do Brasil; clicando em WEB, será possível
observar, no dia corrente, todas as matérias provenientes de sites brasileiros bem como
internacionais; clicando em COLUNAS, o usuário encontrará o conteúdo dos principais
colunistas da imprensa brasileira, geralmente pré-estabelecidos em contratos ou
solicitados pelo cliente; clicando em BLOG’s, o mesmo também terá acesso às matérias

provenientes dos principais blog’s. Por fim, clicando em REVISTAS, estarão dispostas as
matérias capturadas nas revistas também solicitadas pelo cliente.

Barra Superior – CAPAS
Ao clicar em CAPAS, o usuário encontrará as capas de jornais da Grande Imprensa
brasileira e demais diários solicitados pelo cliente.

Barra Superior – TV / RÁDIO
Ao clicar em TV, o usuário encontrará as notícias clipadas na mídia televisiva, bastando
apenas clicar no título para visualizar a matéria. Em RÁDIO, o usuário encontrará as
notícias clipadas na mídia radiofônica, bastando apenas clicar no título para visualizar a
matéria.

Barra Superior – RELATÓRIOS
Ao clicar em RELATÓRIOS, o usuário deverá escolher a forma desejada para que o
sistema gere o mesmo automaticamente, podendo ser diário ou por período escolhido,
exibindo informações como distribuição por mídia, avaliação das matérias, distribuição
por veículos e avaliação das matérias por veículo.

Barra Superior – ESTATÍSTICAS
Ao clicar em ESTATÍSTICAS, o usuário deverá escolher a forma desejada para que o
sistema gere as estatísticas automaticamente, podendo ser diária ou por período
escolhido, exibindo informações como exposição por mídia, índice de avaliação de
exposição e valoração.

Barra Superior – PESQUISA
Ao clicar, o usuário será direcionado para a web abaixo. Basta seguir as orientações
inseridas nas caixas explicativas para realizar a busca de informações da maneira
desejada.

Palavra – Campo para
digitar o termo desejado.

Permite ao usuário realizar buscas por Palavra
– Chave, por Tema, por Veículo.

Buscar – Botão
responsável por
fazer a busca nos
critérios
determinados.

Ao clicar em Pesquisa por Palavra-Chave/ Pesquisa por Tema / Pesquisa por Veículo siga as
instruções abaixo:

Pesquisa por Palavra-Chave
Digite a Palavra-Chave
para a busca.

Selecione a
data inicial
para Busca.

Selecione a
data final
para Busca.

Selecione o tipo
de mídia para
realizar a Busca.

Busca nos
critérios
determinados.

Caso o usuário não selecione algum dos critérios, a busca será realizada nos critérios escolhidos,
desconsiderando o critério não selecionado.

Pesquisa por Tema
Digite o Tema para
realizar a busca.

Selecione a
data inicial
para Busca.

Selecione a
data final
para Busca.

Selecione o tipo
de mídia para
realizar a Busca.

Busca nos
critérios
determinados.

Caso o usuário não selecione algum dos critérios, a busca será realizada nos critérios escolhidos,
desconsiderando o critério não selecionado.

Pesquisa por Veículo
Digite o Veículo para
realizar a busca.

Selecione a
data inicial
para Busca.

Selecione a
data final
para Busca.

Busca nos
critérios
determinados.

Caso o usuário não selecione algum dos critérios, a busca será realizada nos critérios escolhidos,
desconsiderando o critério não selecionado.

Barra superior – MANUAL
Campo onde está disponível esse arquivo.

Ícones (Tipos de Arquivos) – Exportar Matérias
Os ícones em questão possibilitam ao usuário gerar todas as matérias do dia em
diferentes formatos. Então iniciando da esquerda para direita, é possível:
1. Gerar em .txt;
2. Gerar em .doc;
3. Gerar em .xml;
4. Gerar em .csv;
5. Gerar em .xls;
6. Gerar em .pdf.

Buscar Matérias – PDF /Selecionadas
Dispostos nas páginas SINOPSE, NACIONAIS, REGIONAIS, WEB, COLUNAS, BLOG’s e
REVISTAS, os botões em questão permitem ao usuário após selecionar as notícias
desejadas visualizar as mesmas de modo seqüencial em formato HTML (Buscar
Selecionadas) e PDF (Busca em PDF) bastando apenas clicar na forma desejada.

Selecione a data
Disposto em todas as páginas, o campo em questão permitem ao usuário escolher a
data em que pretende visualizar o conteúdo.

Visualizar as Matérias
Ao clicar para visualizar as matérias o usuário poderá visualizar seu conteúdo direto da
fonte extraída, imprimir, enviar a matéria e vê-la em PDF. Matérias de TV e Rádio
apresentam a opção para o usuário realizar o Download do conteúdo exibido.

