DEPARTAMENTO TÉCNICO
EXTRANET DA CBAt
CADASTRAMENTO DE UNIFORMES DE ENTIDADES (CLUBES E
FEDERAÇÕES)
Passo 1:
Os uniformes oficiais das entidades poderão ser visualizados somente pelas próprias entidades na tela de
seu cadastro (Cadastro de Entidades).
Após acessar a extranet, ir para "Cadastros" em seguida "Entidades" , devendo abrir uma página que terá
o código da entidade, seu nome, e dois campos: 'Consulta" e "Altera.
Para a entidade realizar uma consulta de suas informações no cadastro da CBAt, clicar em "Consulta".
Se for para incluir uniforme ou alterar uniforme, clicar em "Altera"; este procedimento é válido para realizar
qualquer alteração do cadastro que seja permitida pelo Sistema da CBAt.

Passo 2:
Ao abrir a tela com os dados da entidade, na parte de baixo existirão três links:
"Imprimir" - "Uniforme Oficial" - "Retornar"
Se for uma consulta, basta clicar em "Uniforme Oficial" que abrirá uma tela com os uniformes cadastrados
pela entidade.
Para incluir ou alterar uniformes, deve-se clicar em "Uniforme Oficial".

Passo 3:
Quando for para incluir ou alterar uniformes, aparecerá uma tela onde constarão todas as informações que
as entidades podem alterar em seu cadastro. Ao final dessa tela existirão três botões:
"Gravar" - "Retornar" - "Alterar/Incluir Uniforme"
Se forem feitas alterações de informações do cadastro, basta alterar as mesmas e ao final clicar em
"Gravar".
Se for para alterar ou incluir uniformes, clicar em "Alterar/Incluir Uniforme" - ver o Passo 4.

Passo 4:
Após clicar em "Alterar/Incluir Uniforme", abrirá uma tela com seis quadros de inclusão de uniformes, os
quais deverão ser em formato JPG - o número máximo de modelos a serem inclusos será de seis.
Em cada quadro possui um botão "Escolher Arquivo" - o qual deverá ser clicado e após busca no banco de
dados de quem está incluindo, selecionar o arquivo e dar salvar, o nome do documento aparecerá então
ao lado do uniformes incluso (na verdade será o caminho para ser encontrado).
Após realizar a operação acima para os seis uniformes, clicar em "Salvar Uniformes" - neste momento
todos os uniformes estarão inclusos no sistema da CBAt.

