pedido inclui o cartão de criador e o nome do criador a ser impresso no cartão. O nome é colocado
automaticamente, não contendo mais de 25 caracteres. Pode ser alterado, no caso de ainda não
ter sido emitido. A caixa de pedido de cartão aparece preenchida sempre que não haja registo da
emissão do mesmo, porém ainda não podemos garantir essa opção, devendo ser tomada como
indicação. É ao sócio que cabe dar essa informação que poderá ter penalizações no caso de
informar que já possui cartão e de não o possuir. Se na caixa do cartão for colocado um visto,
depois da confirmação dos pedidos, a FOP emitirá cartão para o sócio em causa. Depois da
introdução do cartão e anilhas e de se verificarem que os dados estão bem introduzidos, pode‐se
pressionar o botão de gravar e passar a outro pedido. Os pedidos, depois de registados, não
podem ser alterados, relativamente às anilhas. Podem ser alteradas as caixas com o pedido via CTT
ou cartão de criador, bastando fazer a alteração e pressionar o botão de gravar. No caso de haver
necessidade de se alterarem as anilhas, deverá anular‐se o pedido e fazer um novo.
Os pedidos dos sócios podem ser impressos usando um botão em baixo depois de se encontrar
registado.
Existe no menu das anilhas, um item que permite visualizar o resumo dos pedidos dos sócios,
dando uma ideia nos nºs globais de pedidos.
Ainda não se encontra disponível o módulo para fazerem a confirmação dos pedidos à FOP, com a
informação do valor a pagar. Brevemente o faremos e vos enviaremos as respetivas instruções.
Agradecemos a vossa colaboração e compreensão, já que temos consciência que são muitas as
alterações e como vos pode causar alguns incómodos. Entendam, também, que sem uma solução
tão radical, não estaríamos em condições de garantir o fim de alguns problemas que aconteceram
no passado.

Melhores cumprimentos.
Pela Direção da FOP,

José Paulo Correia
(Secretário Geral da FOP)
j.p.correia@fop.com.pt
http://fop.com.pt

