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5º pedido de anilhas e funcionalidades do site da FOP
Caros,
Estamos a chegar ao fim de mais uma época de pedidos de anilhas. Penso que, chegados quase ao
fim da segunda temporada com o novo sistema da FOP, podemos afirmar que neste ano correu
tudo sobre rodas e que o sistema funciona bem, tornando todo este processo mais rápido e
eficiente, evitando problemas aos dirigentes dos clubes e aos criadores com erros nos pedidos de
anilhas.
Como sabem, este ano foi introduzido um pedido extraordinário que está a decorrer até ao fim
deste mês. Este pedido tem uma sobretaxa de 5,00€ por pedido. Sendo assim, todos os clubes
deverão cobrar a sobretaxa por cada criador que use este pedido para satisfazer pedidos de última
hora. A aplicação da FOP foi atualizada para indicar a cobrança dessa sobretaxa quando se estão a
registar os pedidos. A indicação da cobrança da sobretaxa é automática e não pode ser alterada
pelo operador. Do mesmo modo, quando o clube fizer o fecho do seu pedido, o valor das sobretaxas são mencionadas na nota de pagamento com o valor a entregar à FOP.
Foram feitas, no final do ano passado, algumas alterações do site da FOP, no sentido de corrigir
algumas situações que originavam algumas dificuldades na sua operação. Ao mesmo tempo, todo
o site foi testado para funcionar em perfeitas condições em quatro navegadores. São eles o
Internet Explorer 7 ou superior, o Google Chrome, o Firefox e o Safari. O site da FOP foi desenhado
para se adaptar ao visor de cada utilizador, ocupando-o todo em altura e largura do navegador. Se
o site for chamado e ficar alguns minutos sem ser utilizado, perde os parâmetros do tamanho do
visor, podendo, a área do site ficar mais pequena. Do mesmo modo, se quando o site for chamado
e o navegador não se encontrar maximizado, se o navegador for maximizado, o tamanho do site
não é alterado automaticamente. Para que o site volte a calcular os parâmetros do visor em
qualquer das situações relatadas, basta pressionar o botão de «Início», voltando a ocupar todo o
navegador.

No site está incorporada a aplicação da FOP com várias ferramentas de gestão para os clubes e
para a FOP. Para se usarem essas ferramentas, é necessária a introdução das credenciais de cada
utilizador que são sempre as mesmas em todas as áreas disponíveis. Cada utilizador poderá ter ou
não, permissão para entrar em cada uma dessas áreas. Dentro dessas áreas os menus foram
remodelados, de modo a facilitar o seu uso. No Internet Explorer e no Safari, os relatórios em PDF
sobrepõem-se aos menus, impossibilitando, nestes casos, que se conseguissem ver os menus na
sua totalidade. Sendo assim, optamos por mostrar todos os relatórios para impressão numa janela
que ocupa a parte central do visor, sobrepondo-se ao conteúdo do site.
A aplicação da FOP tem a capacidade de reconhecer os tamanhos de cada visor, bem como os
navegadores que os diferentes utilizadores possam usar, de forma automática, sem necessidade de
qualquer intervenção do utilizador, adaptando-se automaticamente às diferentes realidades.
Para continuar a aperfeiçoar toda a aplicação e funcionalidades do site e seu funcionamento,
continuamos a contar com a vossa colaboração para aceitar as vossas sugestões ou corrigir erros
ou situações que não estejam a funcionar como o desejado.

Melhores cumprimentos.
Pela Direção da FOP,
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