
Manual de credenciamento
de veículos e profi ssionais da imprensa

Sistema desenvolvido por:
c r e d e n c i a m e n t o



TELA INICIAL

Login e Senha
para usuários já cadastrados 

no sistema, que receberam em 

seu e-mail o aviso de 

credenciamento aberto para 

o(s) próximo(s) jogo(s).

Esqueci a Senha
é enviado um e-mail para o 

profi ssional que esta registrado 

em nosso sistema.

Cadastrar
irá para uma tela específi ca 

para fazer o cadastro da 

empresa. Será permitido 

apenas um cadastro por CNPJ.

Veja ao lado  as funções 

da tela inicial.



CADASTRO

Passo 1
aqui você preencherá os 

dados básicos de sua 

empresa, lembrando que só 

será permitido um cadastro 

por CNPJ ou Nº de Registro.

Passo 2
neste passo você colocará 

informações como tipo, direito 

de imagem, além de cidade e 

estado.

Passo 3
no último passo você colocará 

seu nome completo, celular, 

se deseja fazer parte de nosso 

grupo do WhatsApp e e-mail. 

Após o cadastro você 

receberá seu login e senha 

para acessar seu painel 

administrativo.

São três passo e apenas

11 perguntas



E-MAIL
Após efetuar seu cadastro, 

você receberá um comunicado 

via e-mail com seu login e 

senha para acessar o painel de 

controle.

Você receberá um e-mail com a 

confi rmação de seu cadastro.



JOGOS

Nessa tela, você irá selecionar 

a partida que deseja 

credenciar os profi ssionais. 

Os jogos abertos estarão

com os escudos junto as 

informações do jogo. 

Os jogos com o prazo para 

o credenciamento encerrado, 

não estarão mais em exibição.

Jogos que não foram abertos 

para o credenciamento, não 

terão os botões para 

importação.

Após  fazer seu login na tela 

inicial você verá a tabela de jogos



Com o jogo selecionado, você poderá 

cadastrar os profi ssionais.

Faça o download do modelo da planilha e 

importe para o sistema.

Os acessos estão divididos da seguinte 

forma:

· Tribunas 

 - Equipe de TV formada: 

 01 cinegrafi sta, 01 repórter

 e 01 assistente.

 - Equipe de Web Rádio:

 03 pessoas na Tribuna

 

 - Escrita:

 02 pessoas por empresa

· Cabines

 03 pessoas (locutor, comentarista 

 e operador), o repórter deverá fi car  

 em campo;

IMPORTAÇÃO

Veja a seguir como fazer a 

importação ou cadastrar 

os profi ssionais.



Após o cadastro você poderá 

copiar os dados para outro 

jogo aberto.

Nesta tela você poderá 

acompanhar o status dos 

profi ssioanis inscritos.

Você pode alterar os 

profi ssionais até às 18h do dia 

anterior ao jogo.

Não é permitido incluir novos 

profi ssionais após a

aprovação/reprovação. 

Apenas alterar os aprovados. 

Os reprovados não terão 

acesso ao jogo.

LISTA

Nesta tela você verá todos os 

profi ssionais cadastrados e seu 

respectivo status.



Neste e-mail conterá os 

profi ssionais aprovados e/ou 

reprovados. 

Conterá ainda informações 

sobre:

· Fechamento de rua;

· Estacionamento;

· Início do credenciamento;

· Cabines;

· Tribunas;

· Circulação restrita;

· Suporte e TI;

· Coletes;

· Entre outros.

E-MAILS

Você receberá um e-mail com as 

informações para o jogo.



Dúvidas?
palmeiras@alfacredenciamento.com

11 97518-1616

Sistema desenvolvido por:
c r e d e n c i a m e n t o


