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Problema (público)
A revista pode usar a ferramenta Notícias para divulgar aos leitores chamadas
de artigos, avisos, releases, entre outros assuntos desejados. Como isso pode
ser feito?

Solução (público)
Para criar novas notícias, é necessário habilitar a ferramenta Notícias na
configuração da revista.
Primeiramente, acesse como Editor-Gerente e clique em Configuração.
Em seguida, clique no item 4. Administração.
Na página seguinte, desça até o item 4.4 Notícias e marque ambas as opções.
Também é possível escolher quantas notícias serão exibidas na capa da revista
e escrever uma pequena mensagem a ser exibida antes das notícias, como um
cabeçalho.
Assim, a ferramenta Notícias estará habilitada.
Para adicionar novas notícias ou editar as existentes, vá para a tela de
configuração geral, acesse como Editor-Gerente e clique em Notícias.
A seção Notícias mostra todas as notícias criadas na revista, caso haja. Para
criar uma nova notícia, clique no botão CRIAR NOVA NOTÍCIA na parte inferior
da página.
Na página Criar nova notícia, preencha os campos Título e Introdução com as
informações da revista. Não é necessário preencher o campo Corpo da notícia.
Algumas observações:
É possível criar a notícia em diferentes idiomas, utilizando a opção Idioma do
formulário.
A data de Publicado precisa ser um dia antes da data que a notícia deve
aparecer.
A data de Expira em é a data na qual a notícia deixará de aparecer na revista,
ficando apenas disponível aos editores. É importante o preenchimento da data
de expiração, porque isso evita mostrar informações desatualizadas.
O sistema possibilita que todos os usuários sejam avisados da publicação de
uma notícia, ao marcar a opção Enviar notificação.
Por fim, clique em Salvar para registrar a notícia.
Dica: Ao menos uma vez ao mês confira, na página principal, se há alguma
notícia desatualizada. Uma revista uniforme chama atenção de novos leitores,
autores, avaliadores externos e agências de fomento.
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