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MANUAL DO MÓDULO DE VISITANTES

Introdução
Este é um manual operacional do módulo de visitantes do Sistema Ses-Client da Sualtech. O módulo 

de visitantes permite dar acessos aos equipamentos/catracas da universidade para os visitantes mediante 
cartão institucional com chip de contato.

Inicialmente, é mostrado algumas definições necessárias para o uso correto do módulo e explicado 
resumidamente como é feito o processo de dar acessos aos visitantes, fazendo referência às páginas que 
explicam detalhadamente a tela que será usada.

No decorrer  do  manual  cada  tela  é explorada  separadamente,  em que são  explicadas  as  regras 
internas das telas e as particularidades do preenchimento dos seus campos, mostrando operacionalmente 
como deve ser feito.

Ao final,  são apresentados os botões que poderão aparecer nas telas.  Em cada tela,  é falada a 
importância de se verificar o final do manual, onde é feita uma resenha da funcionalidade de cada botão, 
facilitando o entendimento e o uso das telas.

Objetivo do manual
Este manual está dedicado a auxiliar os usuários do Sistema Ses-Client das unidades responsáveis 

pelo processo de autorização/liberação de acessos, mediante cartão institucional, aos visitantes em suas 
unidades.

Quais pessoas são consideradas visitantes na Unicamp?
Na Unicamp são considerados visitantes:

• Qualquer pessoa externa que deseja visitar uma unidade.
• Um aluno ou funcionário ou prestador de serviço que deseja visitar uma unidade que não tenha 

acesso.

Como dar acesso temporário a um visitante?
Para um visitante que não possui vínculo com a Unicamp, ou seja, não possui um cartão institucional:
1)  Quando  se  tem conhecimento  prévio  da  visita  (data,  visitante  e  visitado),  pode-se  fazer  um 

agendamento antecipado da visita, facilitando o preenchimento dos dados no momento da visita. 
Módulos utilizados:

1.1) Cadastrar o agendamento no módulo 'Menu Visitantes – Agenda de Visitas' (pág. 7).
1.2) Cadastrar a visita e gravar o cartão no módulo 'Menu Visitantes – Visita' (pág. 10).

2)  Cadastrar  a  visita  no  momento  que  o  visitante  chega  ao  local 
Módulo utilizado:

2.1) Cadastrar a visita e gravar o cartão no módulo 'Menu Visitantes – Visita' (pág. 10).

Para um visitante que é um aluno ou funcionário ou prestador de serviço e possui um cartão definitivo 
(cartão com foto) ou Provisório (sem foto, tipo P) ou Extra Quadro (sem foto, tipo E):

1)  Dar  uma  autorização  especial  ao  visitante,  usando  o  seu  próprio  cartão. 
Módulo utilizado:

1.1) Dar uma autorização especial ao visitante, gravando no seu próprio cartão, através do módulo 
'Menu Visitantes – Autorização Especial' (pág. 13).

2) Dar uma liberação especial ao visitante, na qual será gerado um evento para o equipamento e no 
momento da leitura do cartão em qualquer equipamento, a liberação de acesso será atualizada. A liberação 
especial é utilizada, quando não se está com o cartão em mãos. Módulo utilizado:

2.1)  Dar  uma liberação  especial  ao  visitante  utilizando  o  módulo  'Menu  Visitantes  –  Liberação 
Especial' (pág. 14).

OBS: Pelo volume alto de eventos que hoje os equipamentos armazenam, a utilização da liberação 
Unicamp/Centro de Computação - R. Saturnino de Brito, 45 - Cid. Universitária “Zeferino Vaz“ - Br. Geraldo - Campinas - SP Página 4 de 18



especial, não é recomendada.

Qual cartão devo usar?
Na Unicamp são usados os Cartões Visitantes, plásticos com a letra 'V', para dar acesso aos visitantes,  

quando estes não possuem o seu próprio cartão (Tipos de cartões utilizados na Unicamp, pág. 5)

Um visitante pode ter acesso ao restaurante? 
Um visitante pode ter acesso ao restaurante, mas está definido que somente à Prefeitura da UNICAMP 

pode dar este acesso (no caso do acesso ao restaurante universitário – RU). Sendo necessário gravar o 
cartão visitante no SES-CAIXA, para conceder o acesso ao restaurante.

Quais restaurantes da Unicamp permitem o acesso de visitantes? 
O restaurante que tiver uma catraca com cofre, para recolher o cartão no momento da entrada no 

restaurante.
Os restaurantes que hoje permitem o acesso de visitantes são: Restaurante Universitário (RU) do 

campus da Unicamp Campinas e Restaurante Universitário (RU) do campus da Unicamp Limeira.

Tipos de Cartões Utilizados na Unicamp

Este é o cartão Provisório/Cartão Tipo P/Plástico com a letra 'P. 
Usado por  alunos  e funcionários que ainda não possuem o seu 

cartão definitivo.

Este é o cartão Visitante/Cartão Tipo V/Plástico com a letra 'V'.
Usado para dar acesso a algumas áreas restritas da Unicamp às 

pessoas externas, pessoas que não possuem vínculo com a Unicamp.

Este é o cartão Extraquadro/Cartão Tipo E/Plástico com a letra 'E'.
Usado por prestadores de serviços, pessoas que prestam serviços à 

Unicamp por empresas terceirizadas.

Este é o Cartão definitivo/Cartão com foto do usuário.
Usado por alunos da Unicamp, chamado de Carteira Estudantil, e 

usado por Funcionários da Unicamp, chamado de Identidade Funcional.
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Tela: Cadastro de Motivo de Visita
• O cadastro de Motivos de Visita é único na Unicamp. Será usado no momento do cadastro de uma 

visita. O motivo da visita não é um campo obrigatório no momento da visita.

• Para iniciar  o módulo Motivo de Visita clique em   no menu Visitantes. 
Exibirá o módulo de Cadastro de Motivo de Visita (Figura 1). 

• Para saber a funcionalidade dos botões presentes no módulo veja Funções comuns – Botões das 
Telas, pág. 17.

• Ao  iniciar  este  módulo,  aparecerão  na  lista  todos  os  Motivos  de  Visita  cadastrados  em  ordem 
alfabética de Descrição. 

• O campo descrição é obrigatório na inclusão/alteração de um Motivo de Visita.

Figura 1: Cadastro de Motivos de Visita

Tela: Cadastro de Visitante

• O cadastro de visitante é utilizado para antecipar o cadastro da visita, facilitando o preenchimento dos 
dados no momento da visita, que se estiver cadastrado, ao preencher o campo  Documento com o 
número  do  Documento  de  identidade  do  visitante,  os  campos  com  os  dados  do  visitante  são 
preenchidos automaticamente.

• O visitante não precisa estar cadastrado para fazer uma visita.
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• Para iniciar o cadastro de Visitantes clique em  no menu Visitantes. Exibirá 
o módulo Cadastro de Visitantes (Figura 2).

• Para saber a funcionalidade dos botões presentes no módulo veja Funções Comuns - Botões das 
Telas, pág. 17.

• O campo Documento deve estar preenchido com o Documento de identidade do visitante. Este será a 
chave para achar o visitante no momento da visita.

Figura 2: Cadastro de Visitantes

Tela: Agenda de Visitas

• Para iniciar a Agenda de Visitas clique em  no menu Visitantes. Exibirá o 
módulo Agendamentos das Visitas (Figura 3).

• Neste  módulo será  feito  os  Agendamentos  das  Visitas,  é  um cadastro  antecipado  da visita,  que 
facilitará no momento de gravar o cartão da visita. No módulo da Visita ao digitar o número do 
documento já busca todas as informações aqui cadastradas, bastando apenas gravar o cartão.

• Se o visitante já estiver cadastrado no Cadastro de Visitante, ao preencher o campo Documento com 
o  número  do  Documento  de  identidade  do  visitante,  os  seus  dados  serão  carregados 
automaticamente.

• Se  o  visitante  não  estiver  cadastrado,  ao  se  incluir  o  agendamento,  ele  será  automaticamente 
cadastrado no cadastro de visitantes.

• Para saber a funcionalidade dos botões presentes no módulo veja Funções Comuns - Botões das 
Telas, pág. 17.
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• Os campos em amarelo são campos obrigatórios.

Figura 3: Agendamento de Visitas

Preenchimento dos campos deste módulo:
1) Preencha primeiro o campo Documento com o número do Documento de identidade do visitante, 
pois se o visitante já estiver no cadastro, ao sair deste campo e clicar em outro ou apertar a tecla Tab, 
os dados já serão carregados automaticamente. Este será a chave para achar o visitante no momento 
da visita. Este número não pode ser alterado posteriormente. Se o visitante não estiver cadastrado, ao 
se incluir o agendamento, ele será automaticamente cadastrado no cadastro de visitantes.
2) No campo Nome do Visitante preencha com o nome do visitante.
3) No campo Telefone preencha com o telefone do visitante.
4) No campo Nome da Empresa preencha com o nome da Empresa do visitante.
5) No campo Tipo do Visitante selecione o tipo do Visitante: Normal ou Especial. Nas catracas que 
recolhem cartões, catracas com cofre, os visitantes que são especiais não tem seus cartões recolhidos, 
eles devolvem apenas quando vence o prazo de validade.
6) No campo Departamento selecione o departamento da pessoa que está sendo visitada. Esta lista 
é preenchida conforme cadastro de Departamentos. 
7) No campo Visitado selecione o nome da pessoa que está sendo visitada. Esta lista é preenchida 
conforme  cadastro  de  Funcionários  da  Unicamp.  Todo  funcionário  está  ligado/pertence  à  um 
departamento.
8) No campo Ramal preencha com o ramal do visitado, a pessoa que está sendo visitada. Caso o 
Funcionário tenha o seu ramal preenchido no cadastro, ao selecionar o nome do funcionário o ramal  
será automaticamente preenchido.
9) No campo  Rota  selecione a rota que o visitante  poderá ter  acesso.  Esta lista  é  preenchida 
conforme cadastro de Rotas de Acesso para visitante 
10) No campo  Selecione a Categoria para o uso dos Restaurantes  não está disponível 
para seleção, pois na Unicamp definiu-se que no momento da visita não pode se selecionar uma 
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categoria de restaurante, pois a Unidade responsável  em dar o direito de uma refeição à um visitante 
é a Prefeitura e isto é feito no aplicativo Ses-Caixa.
11) No campo Motivo da Visita  selecione na lista o motivo da visita. Esta lista é preenchida 
conforme cadastro de Motivos de Visita (pode ser visto em Menu Visitantes - Motivo da Visita, pág. 6).
12) No campo Data da Visita  digite ou selecione, através do calendário, a data da visita. O 
agendamento, para ser usado no momento do cadastro da visita, só será requerido se o cadastro da 
visita for feito no dia que está preenchido este campo. Do contrário não identificará que existe um 
agendamento no momento de cadastrar a visita. Esta data é a data inicial da Visita, a data inicial que  
o visitante poderá ter acesso ao que foi preenchido. Só será efetivado essa permissão no momento da 
visita ao gravar o cartão.
13) No campo Data de Validade  digite ou selecione, através do calendário, a data de validade 
da visita. Esta data é a data final da Visita, a data em que o visitante perderá os acessos.
14) No campo  Horários Autorizados para este Visitante  selecione o horário em que o 
visitante poderá ter acesso. Os horários estão dispostos em uma grade de horários dividida pelas  

horas e são representados pelos retângulos   e  , cada um representa intervalos de tempo de 15 
minutos.  Com o campo marcado,  em cor  vermelha,  significa  que naquele período o horário  está 
autorizado. Com o campo desmarcado, em cor branca, é indicado que naquele período o horário não 
está autorizado.
15) Para alterar o valor dos campos basta clicar em cada retângulo que ele alterará a sua cor. 
16) Para selecionar uma hora cheia, basta clicar no número referente a hora, e selecionará os 
quatro  retângulos  que  representam aquela  hora.  Ou  selecione  vários  de  qualquer  maneira.  Para 
alterar  seu  valor  basta  clicar  com  o  lado  direito  do  mouse  sobre  a  seleção  e  escolher 
Marcar/Desmarcar.

17) Para gravar  Observações da  visita,  clique  sobre  o  botão  ,  que está 
abaixo do campo da Foto. Exibirá uma janela para digitar as observações. Para salvar, clique em Ok. 
Para cancelar clique em Cancelar.

Imprimir Relatório de Agendamentos

Observação: É necessário ter uma impressora instalada na máquina para que o procedimento seja  
executado até o fim.

• Para gerar um relatório com os agendamentos cadastrados clique sobre o botão Imprimir. 
• Exibirá uma tela para selecionar o  Visitante,  o  Departamento do visitado ou o  Funcionário 
visitado,  para  filtrar  o  agendamento  na  qual  deseja  imprimir  (Figura  4).  Para  imprimir  todos  os 
agendamentos, sem filtrar, deixe os campos em branco.
• Para filtrar os agendamentos em um determinado período, digite a Data da Visita: digite a Data 
Inicial e a Data Final do período que deseja buscar os agendamentos.

• Para configurar a impressora a ser utilizada clique sobre o botão .

Unicamp/Centro de Computação - R. Saturnino de Brito, 45 - Cid. Universitária “Zeferino Vaz“ - Br. Geraldo - Campinas - SP Página 9 de 18



Figura 4: Imprimir Agendamento de Visitas

Tela: Visitas - Registrar uma Visita/Gravar cartão do Visitante

• Para iniciar o Cadastro de Visitas clique em  no menu Visitantes. Exibirá o 
módulo Cadastro de Visitas (Figura 5).

• Neste módulo será feito o registro das Visitas e gravação dos cartões Visitantes.
• Para saber a funcionalidade dos botões presentes no módulo veja Funções Comuns - Botões das 

Telas, pág. 17.
• Os campos em amarelo são campos obrigatórios.
• Se o visitante já estiver cadastrado no Cadastro de Visitante, ao preencher o campo Documento com 

o  número  do  Documento  de  identidade  do  visitante,  os  seus  dados  serão  carregados 
automaticamente.

• Se o visitante não estiver cadastrado, ao se registrar a visita, ele será automaticamente cadastrado no 
cadastro de visitantes.

• Caso tiver um agendamento feito para o número do documento do visitante digitado, poderá ser 
usado o agendamento para facilitar o preenchimento dos campos.

• O cartão do visitante é gravado neste módulo.

Relatórios Relacionados (ver Menu Relatórios): 
o Relatório de Visitas
o Relatório de Quantidade de Visitas
o Relatório de Visitas pelo Número Externo do Cartão
o Relatório de Apontamento de Visitantes.
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Figura 5: Cadastro de Visitas
Preenchimento dos campos deste módulo:

1)Preencha primeiro o campo Documento com o número do Documento de identidade do visitante, pois 
se o visitante já estiver no cadastro, ao sair deste campo e clicar em outro ou apertar Tab, os dados já  
serão carregados automaticamente. Ou caso tiver um agendamento feito para esse visitante após 
digitar  o  número  do  documento,  aparecerá  a  mensagem  Existe  uma visita  agendada  para  este  
visitante. Deseja ver a Agenda?  Ao confirmar, clicando sobre o botão  Yes, exibirá um módulo de 
Localização de Visitas Agendadas, onde se deverá selecionar na lista o agendamento correspondente. 
Para confirmar o uso do agendamento clique sobre o botão Usar Visita Agendada na parte inferior da 
tela. Para cancelar o uso de um agendamento e voltar a tela de cadastro de visita clique sobre o 
botão Não Usar Visita Agendada.

2) Este  número  não  pode  ser  alterado  posteriormente.  Se  o  visitante  não  estiver  cadastrado,  ao  se 
cadastrar a visita, ele será automaticamente cadastrado no cadastro de visitantes.

3)No campo Nome do Visitante preencha com o nome do visitante.
4)No campo Telefone preencha com o telefone do visitante.
5)No campo Nome da Empresa preencha com o nome da Empresa do visitante.
6)No campo  Tipo do Visitante selecione o tipo do Visitante: Normal  ou Especial.  Nas catracas que 

recolhem cartões, catracas com cofre, os visitantes que são especiais não tem seus cartões recolhidos, 
eles devolvem apenas quando vence o prazo de validade.

7)No campo  Departamento selecione o departamento da pessoa que está sendo visitada. Esta lista é 
preenchida conforme cadastro de Departamentos.  O cadastro de departamentos é preenchido via 
integração com o SmartCard (pode ser visto em Menu cadastros - Cadastro de Departamentos).

8)No campo  Visitado selecione o nome da pessoa  que está  sendo visitada.  Esta lista  é  preenchida 
conforme cadastro de Funcionários. O cadastro de Funcionários é preenchido via integração com o 
SmartCard (pode ser visto em Menu cadastros - Cadastro de Funcionários). Todo funcionário está 
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ligado/pertence a um departamento.
9)No campo  Ramal preencha  com o  ramal  do  visitado,  a  pessoa  que  está  sendo  visitada.  Caso  o 

Funcionário tenha o seu ramal preenchido no cadastro, ao selecionar o nome do funcionário o ramal  
será automaticamente preenchido.

10) No campo Rota  selecione a rota que o visitante poderá ter acesso. Esta lista é preenchida conforme 
cadastro de Rotas de Acesso para visitante (pode ser visto em Menu Controle de Acesso - Rotas de 
Acesso para Visitante).

11) No campo  Selecione  a  Categoria  para  o  uso  dos  Restaurantes  selecione  a  categoria  de 
restaurante para o Visitante. Cada categoria de Restaurante tem acesso a um ou mais restaurantes da 
Unicamp, esta lista é preenchida conforme cadastro de categorias (pode ser visto em Menu Moedeiro 
Eletrônico - Categorias). Na Unicamp adotou-se que no momento da visita não pode se selecionar 
uma categoria de restaurante, pois a única unidade que pode dar o direito de uma refeição a um 
visitante é a Prefeitura e isso é feito no Ses-Caixa.

12) No campo Motivo da Visita  selecione na lista o motivo da visita. Esta lista é preenchida conforme 
cadastro de Motivos de Visita (pode ser visto em Menu Visitantes - Motivo da Visita, pág. 6).

13) No campo  Validade do Cartão  digite ou selecione, através do calendário, a data de validade da 
visita. Esta data é a data final da Visita, a data em que o visitante perderá os acessos.

14) É necessário preencher o campo Núm. do Cartão para gravar o cartão. Para preencher este campo, 
coloque  o  cartão  Visitante,  plástico  com  a  letra  'V',  na  leitora  e  o  campo  é  preenchido 
automaticamente ao clicar sobre o botão Obter Número do Cartão. Para o cadastro de uma Visita, só 
é aceito o cartão visitante. Caso coloque um outro tipo de cartão o Sistema exibirá a mensagem Este 
cartão não é de Visitante.

15) No campo  Horários Autorizados para este Visitante  selecione o horário em que o visitante 
poderá ter acesso. Os horários estão dispostos em uma grade de horários dividida pelas horas e são  

representados pelos retângulos  e , cada um representa intervalos de tempo de 15 minutos. Com o 
campo marcado, em cor vermelha, significa que naquele período o horário está autorizado. Com o 
campo desmarcado, em cor branca, é indicado que naquele período o horário não está autorizado.

16) Para alterar o valor dos campos basta clicar em cada retângulo que ele alterará a sua cor. 
17) Para selecionar uma hora cheia, basta clicar no número referente a hora, e selecionará os quatro 

retângulos que representam aquela hora. Ou selecione vários de qualquer maneira. Para alterar seu 
valor basta clicar com o lado direito do mouse sobre a seleção e escolher Marcar/Desmarcar.

18) Para gravar  Observações da visita, clique sobre o botão  , que está abaixo do 
campo da Foto.  Exibirá  uma janela  para digitar  as  observações.  Para salvar,  clique em  Ok.  Para 
cancelar clique em Cancelar.

19) Após preenchido todos os campos, o cartão deve estar na leitora, pois ao Salvar os dados, o Sistema 
já grava o cartão Visitante automaticamente. Caso neste momento o cartão seja trocado, o sistema 
exibe a mensagem Cartão Trocado, pois o número do cartão que se obteve no campo Núm. do Cartão 
é diferente do que está na leitora. 

Imprimir Relatório de Visitas

• Observação: É necessário ter uma impressora instalada na máquina para que o procedimento seja  
executado até o fim.

• Para gerar um relatório com as visitas cadastrados clique sobre o botão Imprimir. 
• Exibirá  uma tela  para  selecionar  o  Visitante,  o  Departamento do  visitado  ou  o  Funcionário 

visitado, para filtrar a visita na qual deseja imprimir. Para imprimir todos as visitas, sem filtrar, deixe os 
campos em branco.

• Para filtrar as visitas em um determinado período, digite a Data da Visita: digite a Data Inicial e a 
Data Final do período que deseja buscar.
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• Para configurar a impressora a ser utilizada clique sobre o botão .

Tela: Autorização Especial

• Para  iniciar  uma  Autorização  Especial  clique  em   no  menu  Visitantes. 
Exibirá o módulo Autorização Especial de Acesso (Figura 6).

• Neste módulo será gerada uma autorização de uma rota para um usuário que já possui um cartão. É 
gravada a autorização diretamente no cartão do usuário, por isso, é necessário ter o cartão em mãos. 
Após gravar a autorização, é gerado um evento de cancelamento dessa autorização para a data que 
escolher para validade. Assim, após criado o evento, no momento em que o usuário passar seu cartão 
por algum equipamento, seu cartão será atualizado.

• É  recomendado  usar  este  módulo  para  autorizações  momentâneas,  de  curto  prazo,  pois  esta 
autorização é gravada somente no cartão do usuário e não no banco de dados, portanto se ocorrer de 
ter que trocar o cartão, por queima ou uma nova via ou gravar um provisório, esta autorização não 
virá no novo cartão, sendo necessário entrar neste módulo novamente e gravar a autorização para o 
novo cartão.

Relatórios Relacionados (Ver Menu Relatórios):
o Relatório de Apontamentos de Visitante (Autorização Especial)
o Relatório de Cartões Alterados (nele deve constar o evento de alteração para tirar o acesso na 

validade escolhida)

Figura 6: Autorização Especial de Acesso
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Dar uma autorização especial

1)  Colocar o cartão na leitora.

2) Clique sobre o botão  (ou pelo atalho Alt + L). Após o Sistema ler o cartão 
com sucesso,  exibirá  uma mensagem dizendo para preencher  a  rota que deseja dar  acesso e  a 
validade  do  acesso.  Os  primeiros  campos  da  tela  são  apenas  para  visualização/identificação  do 
usuário.

3) No campo Rota  selecione a rota que o visitante poderá ter acesso. Esta lista é preenchida conforme 
cadastro de Rotas de Acesso para visitante (Ver Menu Controle de Acesso: Rotas de Acesso para 
Visitante).

4) No campo Validade da Autorização digite ou selecione, através do calendário, a data da validade 
da autorização da rota selecionada.

5) Ao gravar a autorização, será gerado um evento para cancelamento desta autorização com a data que 
colocar na validade da autorização.

6) Se o usuário possuir um histórico de autorizações, será exibido na Lista abaixo dos campos.

7) Para gravar a autorização clique sobre o botão  (ou pelo atalho Alt + G) e 
aguarde a mensagem Cartão emitido com sucesso na parte inferior da tela.

Tela: Liberação Especial

• Para iniciar o módulo de Liberação Especial clique em  no menu Visitantes. 
Abrirá as opções para qual tipo de usuário deseja dar a Liberação Especial, escolha entre Funcionário, 
Prestador ou Aluno. Exibirá o módulo Liberação Especial (Figura 7).

• Este módulo também pode ser acessado através do Menu Relatórios - Consultas Gerais.
• Neste módulo será gerada uma autorização em uma ou mais áreas para um usuário sem precisar 

regravar o cartão do mesmo. É gerado um evento  de alteração com a autorização para a(s) área(s) 
que selecionar  para o  usuário.  E  um evento de cancelamento dessa autorização para a data de 
validade que escolher. Assim, após criados os eventos, no momento em que o usuário passar por  
algum equipamento, seu cartão será atualizado.

• Este tipo de liberação não está sendo usada na Unicamp devido ao problema de sobrecarregamento 
de  eventos  nos  equipamentos,  criando  filas  de  eventos  que  estão  esperando  para  entrar  nos 
equipamentos. Pois, se um usuário passar o seu cartão em um equipamento e o evento não estiver no 
mesmo, a liberação não será efetivada.

Relatórios Relacionados (Ver Menu Relatórios):
o Relatório de Cartões Liberados/Bloqueados
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Figura 7: Liberação Especial

Gerar uma Liberação/Bloqueio

1) Para gerar uma Liberação/Bloqueio primeiramente deve-se localizar o usuário. Preencha o campo com 
a Matrícula (composta pelos 3 números da categoria + código de identificação) ou Parte do nome do 
usuário. Se digitou a matrícula, para localizar clique sobre o botão Localizar Matrícula (ou pelo atalho 
Alt + M). Se digitou o nome, para localizar clique sobre o botão Localizar Nome (ou pelo atalho Alt + 
N).

2) Exibirá  um  ou  mais  usuários  na  lista.  Selecione  o  usuário  correto  e  clique  sobre  o  botão 

. 
3) Exibirá ao lado direito um módulo para fazer a liberação (Figura 8), listando todas as versões que o 

cartão possui. Selecione a última versão na lista e selecione a opção se deseja gerar um Bloqueio ou 
uma  Liberação. Para confirmar clique sobre o botão  Confirmar. Para cancelar clique sobre o botão 
Cancelar.

4) Ao confirmar exibirá outro módulo com a continuação da liberação (Figura 9). Nesta parte deve-se 
selecionar uma ou mais áreas que deseja autorizar e preencher as data inicial e final da autorização.  
Na data inicial, será gerado um evento de alteração para liberar/bloquear o acesso selecionado. Na 
data final será gerado um evento de cancelamento dessa alteração. Assim, quando o usuário passar  
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seu cartão por algum equipamento, seu cartão será atualizado.
5) Para confirmar a geração dos eventos clique em Confirmar. Para cancelar, clique em Cancelar.

Figura 8: Gerar liberação/Bloqueio

Figura 9: Gerar Liberação/Bloqueio
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Funções Comuns

Botões das telas

Botões encontrados em todas as telas de cadastro:

 (ou pelo atalho Alt + I): Botão de Inclusão, caso o usuário tenha permissão de incluir dados  
no  módulo,  ao  clicar  habilitará  os  botões  Gravar e  Cancelar, e  os  campos  ficaram em branco  para  o 
preenchimento.

 (ou pelo atalho Alt + A): Botão de Alteração, caso o usuário tenha permissão de alterar os 
dados do módulo, ao clicar habilitará os campos do módulo para alteração e habilitará os botões Gravar e 
Cancelar. 

 (ou pelo atalho Alt + E): Botão de Exclusão, caso o usuário tenha permissão de excluir os  
dados do módulo, ao clicar aparecerá a mensagem: Tem Certeza que Deseja Eliminar o Registro Atual? Para 
confirmar a exclusão clique em Yes, para cancelar a exclusão clique em No.

 (ou pelo atalho Alt + M): Botão de navegação, selecionará o primeiro Registro.

 (ou pelo atalho Alt + O) : Botão de navegação, selecionará o último Registro.

 (ou pelo atalho Alt + T): Botão de navegação, selecionará um Registro anterior.

 (ou pelo atalho Alt + X): Botão de navegação, selecionará o próximo Registro.

 (ou pelo atalho Alt + G): Botão de Confirmação, quando habilitado, será necessário para 
confirmar qualquer modificação no módulo.

 (ou pelo atalho Alt + C): Botão de Cancelamento, quando habilitado, usado para cancelar 
qualquer modificação no módulo.

 (ou através do atalho Alt + P): Botão de Impressão, permite imprimir um relatório com os 
dados do módulo. É necessário ter uma impressora instalada na máquina para que o procedimento seja 
executado até o fim.

 (ou pelo atalho Alt + B): Botão de Busca, usado para buscar um dado no módulo. Na busca 
tem-se a opção de selecionar o campo a qual deseja consultar da lista, no campo Selecione outro campo 
para a Consulta,  e em seguida digitar o que procura no campo acima. Por exemplo, se quiser buscar por 
Nome, selecione Nome no campo Selecione outro campo para a Consulta e digite o nome que deseja buscar 
no campo acima. A busca é feita automaticamente a cada letra digitada. Para concluir a busca clique sobre o 
botão Confirmar e ele retornará para o módulo  anterior com o que buscou selecionado.
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 (ou pelo atalho Alt + R): Botão utilizado para sair do módulo.

Exportar Dados:

Esta é uma opção que aparece no canto inferior direito na maioria das telas. Quando a tela possuir 
uma lista, um relatório, um filtro ou qualquer conjunto de dados é possível exportá-los. Para exportar os  
dados da tela selecione um dos formatos:

Para o formato  Excel será gerada uma planilha com a extensão '.xls' e que poderá ser aberta por 
qualquer programa que suporte esta extensão.

Para o formato Word será gerada um documento de texto com a extensão '.doc' e que poderá ser 
aberta por qualquer programa que suporte esta extensão.

Para o formato  HTML será gerada um arquivo de texto com a extensão '.html' e que poderá ser 
aberta por qualquer programa que suporte esta extensão.

Para o formato CSV será gerada um arquivo de texto com a extensão '.csv' e que poderá ser aberta 
por qualquer programa que suporte esta extensão.

Para gerar o documento selecionado, clique sobre o botão .

Contato
Para entrar em contato com a Equipe Smart Card da Unicamp:

Site: http://www.smartcard.unicamp.br/smartcard/
E-mail: smartcard@unicamp.br
Telefone: (19) 3521-2255
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