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Introdução
Este documento tem como objectivo informar o  utilizador  de como interagir  com a 

aplicação FileGest.
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1 
O SITE NA INTERNET

Objectivos

• Configurações ideais para o computador

• Localização do site

• Processo de registo no site

• Entrada na aplicação

• Recuperação de dados perdidos
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Introdução

Para controlar a aplicação é necessário utilizar o site, mas para este puder ser utilizado 

é preciso realizar determinados passos.

Neste capítulo será explicado detalhadamente o que o utilizador precisa para aceder 

ao site. 

Configurações ideais para o computador

Requisitos Mínimos

Não existe configuração ideal, em termos de hardware, para aceder a este site.

Qualquer configuração pode ser utilizada, pois a aplicação não necessita de muitos recursos.

O site pode ser acedido também sobre qualquer resolução do monitor. 

Mas, para informação, as resoluções testadas foram:

• 600X400

• 800X600

• 1024X768

• 1280X1024

Todas elas com resultados óptimos.

Browser

Este site pode ser acedido tanto através do browser da Microsoft®, o Internet Explorer® 

como através do browser da organização Mozilla, o Mozilla Firefox. Também foi testado com 

sucesso no browser Opera.

Nota: Pode ser igualmente acedido num outro browser qualquer, mas a aplicação e o 

site foram principalmente testados nestes três browsers. Por isso podem ocorrer erros (como 

margens incorrectas ou tamanhos de letras aleatórios) num outro browser.
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Localização do site

O site pode ser acedido nos endereços: 

http://www.filegest.gaveta.net

Processo de registo no site

Vamos agora entender como se procede ao registo no site. 

Se ainda não está  registado continue a  ler.  Se já  se encontra  registado passe ao 

capitulo seguinte.

Ao entrar no site irá observar uma página inicial semelhante à da figura 1:

Figura 1 – Página inicial da aplicação
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Como ainda não se encontra registado, carregue no link semelhante ao mostrado na 

figura 2:

Figura 2 – Link para o registo no site

Ao  carregar  no  link será  direccionado  para  uma  nova  página  semelhante  à 

representada na figura 3: 

Figura 3 – Página de registo no site

Agora preencha o formulário, tendo em conta que todos os campos são obrigatórios:

• Nome de Utilizador – Coloque aqui o nome com que deseja aceder ao site.

• Palavra Passe – Coloque aqui a sua Palavra Passe, de preferência alfanumérica 

e impessoal, para utilizar quando acede ao site.

• Confirme Palavra Passe – Coloque aqui novamente a sua palavra passe para 

salvaguardar que foi introduzida a que realmente deseja.

• Nome Completo – Coloque aqui o seu nome, por razões de perfil de utilizador.

• E-Mail – Coloque aqui o seu E-mail. É um campo de preenchimento obrigatório 

para que o registo possa ser concluído.

• Informação  Adicional  –  Coloque  aqui  outras  informações  que  possa  achar 

importantes.
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Após  introduzir  os  seus  dados  carregue  em  “Novo  Registo”.  Os  seus  dados  foram 

registados mas falta mais um pequeno passo para acabar o registo.

Dirija-se ao  seu servidor  de correio  electrónico e  deverá ter  um novo E-mail  para ler, 

enviado pelo site. Leia tudo com atenção e carregue no  link apresentado. Será novamente 

dirigido para o site, mas com o registo concluído.

Nota: Após ter concluído o registo, o administrador receberá o seu pedido de registo, e ser-

lhe-á atribuído um nível de acesso. No caso do utilizador, a quem este manual se destina, ser-

lhe-á atribuído o nível 1, e quando tentar entrar no site, terá acesso às opções reservadas a si.

Entrada na aplicação

De volta à página inicial do site, basta preencher as caixas de texto (figura 4) com o 

nome de utilizador  e a palavra passe introduzidas quando realizou o registo. Carregue em 

“Entrar” e se os dados estiverem correctos, acabou de aceder ao site!

Figura 4 – Caixas de login no site

No caso de não conseguir,  verifique se introduziu os dados correctamente,  e tente 

novamente.
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Recuperação de dados perdidos

No caso de se ter esquecido dos dados que introduziu quando se registou no site, pode 

recuperá-los facilmente. 

Para isso carregue em “Esqueceu a sua palavra passe?”, apresentado na figura 5:

Figura 5 – Link para a página de recuperação de dados

Depois será dirigido para uma nova página semelhante à da figura 6:

Figura 6 – Página de recuperação de dados

Introduza o seu endereço de correio electrónico e carregue em “Recuperar”. Depois 

consulte o seu correio electrónico e deverá receber um novo e-mail. Leia-o com atenção e 

encontrará os dados relativos a sua conta. Aponte-os, regresse à página inicial do site e teste-

os e deverá aceder ao site imediatamente.

7



2 
OPÇÕES DO SITE

Objectivos

• Actualizar os dados do utilizador

• Sair da aplicação

Introdução
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Após aceder ao site verificará que existem várias opções a que pode aceder, que são 

comuns a todos os utilizadores.

Neste capítulo serão abordadas as opções do site, como a actualização do perfil e a 

saída da aplicação.

Actualizar os dados do utilizador

Ao carregar em “Actualizar”, apresentado na figura 7:

Figura 7 – Página de alteração de perfil

Será dirigido para uma nova página, semelhante à apresentada na figura 8:

Figura 8 – Página de actualização de dados

Aqui existem várias caixas de texto, que você pode preencher se assim o desejar. 

Essas caixas de texto são:

• Nome de Utilizador – aqui você pode alterar o nome que utiliza para aceder a sua 

conta;
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• Palavra Passe – aqui você pode alterar a sua palavra passe. Para modificar os 

seus dados terá que a colocar obrigatoriamente, mesmo que seja a original;

• Confirme  palavra  passe  –  aqui  você  confirma  a  sua  palavra  passe  para 

salvaguardar que foi introduzida a que realmente deseja.

• Nome Completo – aqui você pode alterar o seu nome real, se assim o desejar;

• E-Mail – aqui você pode alterar o e-mail associado a sua conta;

• Informação adicional  – aqui você pode alterar ou introduzir outras informações 

que possa achar importantes.

Depois carregue em “Actualizar” para guardar estas informações.

Sair da aplicação

Outra  opção  existente  é  carregar  no  link “Sair” (figura  9),  que  irá  desconectar  o 

utilizador da aplicação e irá levá-lo de volta a página inicial do site.

Figura 9 – Link para sair da aplicação
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3
 OPERAÇÕES

Objectivos
• Enviar ficheiros

• Criar pasta

• Pesquisa

• As minhas pastas

• Reciclagem

• Quota
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Introdução

Ao  aceder  ao  site,  observa  imediatamente  as  opções  de  que  dispõem,  do  lado 

esquerdo.

As primeiras opções que aparecem são operações sobre a sua conta, que alteram o 

seu perfil.

Os  menus  seguintes  consistem  nas  operações  disponíveis  a  nível  dos  ficheiros 

(visualização e envio)

Figura 10 – Opções disponíveis para o utilizador registado
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Criar Pasta

O site consiste em guardar e manter ficheiros para que possam ser acedidos pelos 

seus donos. Mas antes de tudo é preciso ter locais para guardar estes ficheiros.

Assim, antes de mais, é necessário criar pelo menos uma pasta.

Ao carregar no link “Criar pasta”, irá observar uma página semelhante à figura seguinte 

(Figura 11):

Figura 11 – Página de criação de pastas

Preencha  correctamente  os  dados  (como  exemplo,  crie  a  pasta  “Documentos”),  e 

carregue em  “Criar pasta”. A página será actualizada e verifica que já possui uma pasta na 

associada a sua conta (Figura 12):

Figura 12 – Exemplo de uma pasta
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Pode verificar que pode repetir  a operação as vezes que quiser, e alem disso, pode 

apagar uma pasta ou renomeá-la.

Nas figuras 13 e 14 está um exemplo de uma possível conta de um utilizador:

Figura 13 – Exemplo de várias pastas criadas por um utilizador

Figura 14 – Outro exemplo de várias pastas criadas por um utilizador
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Enviar Ficheiros
Agora que já criamos pastas para colocar os ficheiros (se as pastas não existissem, ao 

tentar enviar ficheiros, o utilizador seria redireccionado para a pagina de criação de pastas), 

vamos enviar  ficheiros para estas.  Ao carregar  no link  “Enviar  Ficheiros”, o utilizador  será 

levado para uma página semelhante a esta (Figura 15).

Figura 15 – Página de envio de ficheiros

Nesta página verifica que existem várias caixas de texto:

• Ficheiro – coloque aqui o endereço e o nome do ficheiro que pretende enviar. 

Para simplificar o seu trabalho, utilize o botão  “Procurar”,  para procurar no seu 

disco;

• Tamanho máximo por envio – aqui está a informação de qual o tamanho máximo 

que o ficheiro pode ter para ser enviado;

• Descrição – coloque aqui uma informação que ache relevante acerca do ficheiro. 

O preenchimento deste campo é opcional;

• Pasta – seleccione aqui a pasta de destino do ficheiro.
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Como exemplo, poderia ser feita qualquer coisa do tipo (figura 16):

Figura 16 – Exemplo do envio de um ficheiro

Depois de carregar no botão “Enviar Ficheiro”, o ficheiro seria guardado na directoria 

correspondente, que no exemplo ficará (figura 17):

Figura 17 – As minhas pastas após introduzir um ficheiro
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As minhas pastas

Como foi  visto  anteriormente,  o  utilizador  pode  criar  várias  pastas,  e  dentro  delas 

colocar vários ficheiros. Pode depois posteriormente entrar dentro das pastas onde tem acesso 

a novas opções.

Ao carregar no nome de uma pasta será levado para uma página semelhante a esta 

(figura 18):

Figura 18 – Página que mostra o interior de uma pasta

Se verificar em pormenor, verifica que lhe surgem novas opções (figura 19):

Figura 19 – Pormenor de um ficheiro e das suas opções
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E essas novas opções são:

• Download –  ao  carregar  aqui  irá  voltar  a  carregar  o  ficheiro  para  o  seu 

computador, tal como se estivesse a realizar um download normal através de um 

browser;

• Lixo – ao carregar aqui irá enviar o ficheiro para a reciclagem, mas este não será 

eliminado. Isso só acontecerá mais tarde se a reciclagem for esvaziada;

• Apagar – ao carregar aqui irá eliminar definitivamente o ficheiro;

• Mover o ficheiro – aqui poderá deslocar o ficheiro, dentro das pastas que possui;

• Alterar o nome – aqui pode mudar o nome ao ficheiro.

Pesquisa
Se pretender  encontrar  um ficheiro,  pode utilizar  um motor  de  busca interno,  para 

efectuar essa procura, em vez de procurar em todas as pastas.

Para isso basta escrever o nome do ficheiro na caixa de texto (figura 18) e carregar em

.

Figura 20 – Pesquisa por ficheiros

Reciclagem
Quando se pretende livrar de um ficheiro, ao invés de o eliminar, pode envia-lo para a 

reciclagem, que não é mais que um reservatório temporário para ficheiros. Se pretender pode 

depois recuperá-los ou eliminar o conteúdo todo de uma vez. 

O link para a reciclagem pode ser encontrado aqui (figura 21):
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Figura 21 – Zona da reciclagem

Se carregar em “Explorar”, será levado para uma nova página, semelhante à da figura 

22:

Figura 22 – Página da reciclagem

Aqui encontra uma série de novas opções, que são:

 - se carregar aqui, poderá fazer download do ficheiro para o seu computador;

- se carregar aqui, irá retirar o ficheiro da reciclagem, e coloca-lo de volta na 

pasta que pretender;

 - se carregar aqui, irá apagar o ficheiro definitivamente da reciclagem.
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Regressando à zona de links da reciclagem (figura 21), também pode ser escolhida a 

opção “Esvaziar”, que irá apagar todos os ficheiros que se encontrem na reciclagem.

Quota

Cada utilizador tem uma determinada quantidade de espaço no disco, definida pelo 

administrador. Conforme o utilizador for enviando ficheiros para a aplicação, o seu limite vai 

diminuindo,  até  não  permitir  mais  envios.  Pode  apagar  ficheiros  para  recuperar  espaço 

disponível (figura 23):

Figura 23 – Quota disponível para o utilizador
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