SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO ORDINARIADO MILITAR
DO BRASIL – SisCOM
A tela inicial de Login pode ser acessada pelo site da Arquidiocese Militar do Brasil www.arquidiocesemilitar.org.br

Abrirá uma nova página com a tela de Login do SisCOM. O acesso é restrito. Para
acessar o SisCOM é necessário estar com os dados de usuário e a senha que fora
enviado ao seu e-mail.

Ao fazer o Login, o usuário será direcionado para a página home. Nela ele terá uma
visão das ferramentas disponíveis no sistema.

Glossário da página home:


Barra superior:
o SisCOM: Ao clicar nessa sigla será direcionado para a página home.
o Mensagens: Acesso e indicação de novas mensagens recebidas no sistema.
o Meu Perfil: Acesso ao seu perfil do sistema.
 Perfil: Conjunto de dados pré-cadastrados no sistema.
o Alterar Senha: Alterar o nome de usuário e da senha de acesso ao sistema.
o Sair: Sair do sistema com segurança.
o Cores: O usuário poderá escolher a cor disponível para visualização do sistema.



Barra Lateral Direita:
o Mensagens: Acesso à ferramenta de visualização, envio e novas mensagens
disponíveis.
o Documentos: Acesso aos documentos disponibilizados no sistema.



Painel frontal:
o

: Ao clicar neste ícone, será direcionado para a página home.

o

: Ao clicar neste ícone, será direcionado para a página de documentos.

o

: Ao clicar neste ícone, será direcionado para a página do seu perfil.

PÁGINA DE PERFIL

Glossário da página de Perfil
 Lateral esquerda:
Insira a foto correspondente a cada campo (Fardado, de Batina/Clegyman e Paisano)


Barra inferior:

Atalhos para editar seu perfil e gerar/enviar senha.
o Editar perfil: Edição e alteração dos seus dados cadastrados no sistema.
o Gerar/enviar senha: Envie uma nova senha para o e-mail cadastrado no sistema.

PÁGINA DE MENSAGENS

Glossário da página de Mensagens


Barra lateral esquerda:
o Caixa de Entrada: Visualize todas as mensagens recebidas.
o Enviar Mensagem: Enviar uma nova mensagem para um usuário.
o Mensagens Enviadas: Visualize todas as mensagens enviadas.



Painel frontal:
o Mensagens: Visualização das mensagens, sejam elas recebidas ou enviadas.
 A visualização consiste em Assunto, Remetente, Data e Hora da
mensagem e se ela foi lida ou não.
o Exibir: Selecione quantas mensagens deseja visualizar na página.
o Pesquisar: Digite uma palavra chave para buscar a mensagem desejada.

PÁGINA DE DOCUMENTOS

Glossário da página de Documentos
Os documentos estão organizados em repartições: Administração, Comunicação,
Chancelaria e Secretaria.
 Administração: Documentação de cunho financeiro, patrimonial, planilhas,
balancetes, etc.
 Comunicação: Orientação sobre o Site do Ordinariado Militar e o SisCOM.
 Chancelaria: Documentação sobre chancelaria.
 Secretaria: Relatórios de capelania, ofícios, solicitação e renovação de
carteirinha de ministro, etc.


Painel frontal:
o Visualize todos os documentos disponíveis no sistema em ordem cronológica.
o Filtrar por: Poderá ser filtrada a visualização de documentos por repartição.
o Exibir: Selecionar quantos documentos visualizar na página.
o A visualização consistirá em Repartição, Tipo de Documento, Assunto, data e
hora da postagem.
o Ver/Baixar: Clicar para fazer o download para seu dispositivo eletrônico
(Computador, notebook, tablet, iPad, celular, etc.)

PÁGINA DE USUÁRIOS

Glossário da página de Usuários
Para visualizar os usuários cadastrados no sistema, clique em “Listar Usuários”, na
barra lateral esquerda.
Painel frontal


Usuários: São os cadastros dos Capelães, Bispos, etc., disponibilizados no
sistema. Os dados disponíveis são somente os funcionais. Para sabê-los, clique
no nome do usuário desejado.

Barra inferior:


Gerar Etiquetas: Gere etiqueta para impressão com o endereço funcional do(s) usuário(s)
desejado para envio de correspondência.
o Para gerar etiqueta(s), marque o(s) usuário(s), clicando no quadrado (
do nome de usuário.



Enviar Mensagem: Envie uma mensagem para um ou simultaneamente para
vários usuários.

Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (61) 2023-5803.

) ao lado

