eVista | A melhor solução para antes e durante a montagem

Passo a passo para utilizar o eVista em
celulares e tablets Android
Com base em estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, até o final de 2017 o Brasil terá um smartphone por
habitante. E segundo pesquisa feita pela consultoria IDC, o sistema operacional Android atingiu a marca de 95,5%
dos aparelhos comercializados no país em 2016.
Motivados por esses números, e principalmente atendendo ao pedido de fabricantes, lojistas e fornecedores da
indústria moveleira. Lançamos o app do eVista para dispositivos Android.
O novo aplicativo foi repensado para levar os recursos presentes no eVista Windows para celulares e tablets.
Adicionando uma série de funções inovadoras às funções já consagradas do software.
Este manual passo a passo vai ajudá-lo a obter um maior proveito dos novos recursos. Colocando o conteúdo
técnico do seu fabricante ao alcance dos seus dedos. Onde e quando você quiser ☺.

Passo 1 | instalação:
Acesse a Play Store (no endereço play.google.com) e digite nacionalsistemas.evista no campo pesquisar. Após
encontrar o eVista (da Nacional Sistemas), instale-o pressionando o botão Instalar.

Passo 2 | atalho:
Entre no eVista através do atalho que foi criado no seu celular ou tablet. A tela Login irá aparecer.

Passo 3 | login anônimo:
Na tela Login, você pode marcar o campo Entrar de forma anônima e em seguida pressionar o botão Entrar. Isto
fará com que você acesse o eVista sem se identificar.

Porém sugerimos que você crie uma conta, caso ainda não tenha, e acesse o eVista utilizando essa conta.
Desta forma você irá concorrer a prêmios, entre outras vantagens como entrar diretamente na tela Inicial,
por exemplo. Veja no próximo passo como é fácil criar uma conta.
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Passo 4 | criar conta:
Pressione o botão Criar conta e preencha os campos Nome, E-mail e Senha. Em seguida pressione o botão Salvar.

Observe que você deve preencher seu nome completo, escolher o e-mail que mais usa, e a senha não pode
ter menos de 4 caracteres.

Passo 5 | login:
Agora, novamente na tela Login, digite o seu E-mail e Senha e pressione o botão Entrar.
Se você esquecer a sua senha não tem problema! O botão Lembrar senha envia um e-mail para você
lembrando a sua senha sempre que você precisar!

Passo 6 | primeiro acesso:
Ao acessar o eVista, ele não terá nenhum conteúdo ainda. Pressione o botão “flutuante” para Adicionar um novo
conteúdo. Ou toque no

menu superior direito e escolha Adicionar e acessar conteúdo.

Após fazer o acesso com seu usuário, o eVista não mostrará mais a tela Login quando você entrar. Porém se
você precisar voltar para a tela Login, toque no

menu superior direito e escolha Trocar usuário (Login).
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Passo 7 | adicionar conteúdo:
Na tela Adicionar e acessar conteúdo, digite o código de conteúdo e pressione o botão Adicionar conteúdo.
Basta saber quais são os códigos de conteúdo e adicioná-los nesta tela.

Passo 8 | escolher conteúdo:
Na parte inferior da tela ficam os conteúdos adicionados por você. Toque no nome do conteúdo para acessá-lo.

Demóveis
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Passo 9 | informar código do dispositivo:
Se o conteúdo que você quer acessar for do tipo privado ao invés de público, uma tela irá aparecer solicitando que
você faça a habilitação do seu celular ou tablet. A habilitação deve ser feita em uma loja, através do eVista
Windows.

A tela continuará aparecendo toda vez que você clicar sobre o conteúdo e o seu dispositivo ainda não
estiver habilitado em uma loja da rede.

Passo 10 | habilitar dispositivo:
Na loja, a pessoa responsável deverá acessar o eVista Windows (que precisa estar atualizado) e ir até a função
Gerenciador de dispositivos no menu Ferramentas.
Em seguida, deverá clicar em
Habilitar dispositivo, preencher as informações Código do dispositivo e
Descrição do dispositivo. E finalmente pressionar o botão Habilitar.

Se houver a necessidade de alterar alguma informação, clique no botão
sobre o dispositivo na janela Gerenciador de dispositivos.
Para deletar um item, clique em

Editar dispositivo, ou dê dois cliques

Excluir dispositivo.
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Passo 11 | acessar conteúdo:
Assim que o seu dispositivo estiver habilitado você poderá acessar o conteúdo.
A tela principal do eVista está dividida em duas abas: Início e Animações.
A aba Início mostra o logotipo e uma imagem da empresa responsável pelo conteúdo. Pressione sobre os botões de
cima ou simplesmente deslize a imagem para os lados para alternar entre as duas abas.
Vá até a aba Animações para ter acesso à lista de animações disponíveis. Digite no campo superior para filtrar a
lista de animações caso seja necessário. Facilitando assim a sua busca.
Para visualizar uma animação, basta pressionar sobre o nome dela na lista de animações.

Passo 12 | visualizar animações:
A tela de visualização possui duas áreas: área de visualização e área de botões.
A área de visualização é composta pela animação ao centro e por elementos “escamoteáveis” ao redor dela, como
o título superior e o texto inferior.
A animação se adapta ao formato da tela do seu celular ou tablet. Para exibir o título e o texto, basta deslizar a
animação para baixo e para cima, respectivamente.

A área de botões foi pensada de maneira ergonômica, utilizando as laterais da tela com os botões Avançar e
Voltar embaixo, e o botão Pause/play à direita. Como as animações do eVista são passo a passo, o progresso da
animação é marcado de forma numérica no canto superior direito (números de passos).
A função pause/play também funciona com um toque sobre a animação.
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Passo 13 | marcar passos-chave:
Uma inovação no eVista Android é a possibilidade de marcar os principais passos das animações. Isto ajuda a rever
os detalhes mais importantes de maneira mais rápida e prática.
Para marcar você só precisa estar no passo escolhido e fazer um toque longo (manter pressionado) sobre a animação
até aparecer um quadro azul de destaque ao redor dela. Faça o mesmo procedimento quando quiser desmarcar.
Fazendo toques rápidos sobre os números de passos no canto superior direito a animação “pula” para os passos
marcados.

Se houver a necessidade de apagar todas as marcações, faça um toque longo (manter pressionado) sobre os
números de passos no canto superior direito.

Passo 14 | acessar em modo off-line:
Outra inovação do eVista móvel é poder ser utilizado em lugares sem acesso à internet. Isso ajuda em muito a vida
do montador que precisa visualizar os detalhes durante a instalação no cliente.

Os únicos cuidados que você deve ter para utilizar melhor o modo off-line são:
a)

Visualizar previamente as principais animações em um lugar que tenha acesso à internet, para que elas
fiquem disponíveis em disco (cache).

b)

Não limpar o cache do seu celular ou tablet nesse período, pois isso poderá apagar as animações que estão
em disco.

c)

Não fechar e abrir o eVista mais de 5 vezes estando sem acesso à internet. Pois perde-se o acesso, sendo
necessário acessar a internet novamente para “zerar” a contagem de acessos.

d)

Não estar a mais de 4 dias do seu último acesso à internet. Também sendo necessário acessar a internet
novamente para “zerar” a contagem de dias.

Obs.: Os limites de número de acessos e de dias tratados nos itens c) e d) foram implementados por motivos de
segurança e políticas de atualização de conteúdo.
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Passo 15 | comparar com as outras ferramentas:
Além de conhecer as características do eVista, é importante também conhecer as limitações das outras ferramentas:
YouTube e Vimeo:
a)

Os vídeos podem estar dentro dos canais de cada fabricante, mas mesmo assim o acesso ao conteúdo é
mais indireto do que no eVista.

b)

Qualquer alteração em um vídeo não é tratada como uma nova revisão, mas como um novo vídeo. Com
outro endereço e histórico “zerado”.

c)

O YouTube e o Vimeo não foram pensados para exibirem animações passo a passo. O eVista sim!

d)

Eles exibem propagandas e vídeos de outras empresas concorrentes na lista de vídeos relacionados. Isso
acaba confundindo o montador e não é bom nem para o fabricante.

Site do fabricante:
a)

Como o site é exibido dentro do navegador, o acesso ao conteúdo é muito mais indireto do que no eVista.

b)

A área de visualização de vídeos do site pode ficar reduzida e cortada dependendo do caso.

c)

O montador precisa procurar em outros sites para visualizar outros conteúdos (de fornecedores e demais
parceiros, por exemplo).

d)

O acesso off-line é mais difícil para ser realizado.

App do fabricante:
a)

Como o nome já diz, é um app com conteúdo apenas do fabricante e no máximo poderá incluir materiais
“nem sempre atualizados” de seus parceiros diretos. Ao contrário do eVista que é projetado para conter o
conteúdo oficial e atualizado de todos seus clientes.

b)

Dificilmente o app do fabricante terá os recursos que tem o eVista pois normalmente não são
desenvolvidos para exibir animações passo a passo.

EADs:
a)

Não são desenvolvidos para serem usados durante a montagem.

b)

Também não são pensados para exibirem animações passo a passo.

Passo 16 | avaliar e sugerir melhorias:
Utilize a Play Store do Google para dar uma nota para o app do eVista. Se possível, deixe também seus comentários
e sugestões de ajustes.
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