O SGP - Sistema Gestor dos Telecentros é uma ferramenta de gestão dos Telecentros, onde são
agendados cadastrados todos os usuários do Programa Telecentos. O SGP permite aos gestores e
administrados o controle dos acesso, emissão de relatórios e demais informações sobre usos e
acesso realizados em cada Telecentro.
Para acesso ao use o o acesso pelo site www.seae.pr.gov.br, vá na área exclusiva para o Monitor e
acesse o SGP. Será exibida a tela abaixo para inserir o login, esse é gerado pela equipe
administrativa dos telecentros.

Va ao menu USUÁRIOS → CADASTRO

Insira os dados na nova janela que se abrira. Os dados devem ser completos sem abreviar nomes.
Todos usuários que chegam ao Telecentro antes do uso, deve realizar o cadastro. Após inseridos
todos os dados é só incluir. Se houver algum erro de cadastro o mesmo pode ser corrigido mesmo
depois de confirmado a inserção no banco de dados do sistema.
Lembrete: Sempre, antes de inserir um novo usuário, verifique se o mesmo já não consta no banco
de dados do SGP.

Após o cadastro vá no menu lateral USUÁRIOS e em seguida AGENDAMENTO
Clique no horário em que se deseja inserir um agendamento

na
jane
la
insir
ao
num
ero
do
cad
astr
o do
usu
ário
,
caso
não tenha digite o nome ou parte do nome a ser agendado, no campo referente ao numero e clique
na lupa. Será exibida uma lista com os nomes que atendem a pesquisa. Basta selecionar o nome e o
numero será inserido. Na sequencia baste especificar o tipo de uso que o usuário fará no telecentro
em seguida clique em AGENDAR, será mostrada uma caixa de mensagem indicando que o
agendamento foi inserido com exito.

O resultado será com apresentado abaixo. O nome do usuário agendado no horário pretendido pelo
usuário.
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O agendamento poderá ser cancelado ou alterado caso haja necessidade.

Relatório Estatístico.
O SGP gerá relatórios estatísticos sobre os usos do telecentro. Você pode escolher mensal ou anual.
Como esta sendo mostrado abaixo.

