TUTORIAL
INSERIR VÍDEOS
E ÁUDIOS
PORTAL UEFS - XOOPS
AEI - GERÊNCIA DE SUPORTE

Página Inicial
Identificação da exibição

3 últimos áudios
publicados

Vídeo Destaque
Lista com todos os
áudios publicados

Lista com todos os
vídeos publicados

Efetuando Login
1.

Acesse a URL desejada acrescentando
“/user.php” ao final. Exemplo:
www.uefs.br/user.php

2.

3.

Na área “Login do sistema” preencha
com os dados do usuário de acesso que
foi fornecido pela AEI;
Clique em “Entrar” ou pressione a tecla
“Enter” para efetuar o login.

Página de Administração do Site
❏

Você será direcionado para uma página
semelhante a esta:

Menu de Administração
❏

Acessando a opção “Módulos”, guie o cursor seta até a opção “Áudio/Vídeo 2.0”, abrirá um
submenu com algumas opções:
❏
❏
❏
❏

Listar Áudio: Listagem de todos os áudios inseridos;
Inclusão de Áudio: Inserir um novo arquivo de áudio;
Listar Vídeo: Listagem de todos os vídeos inseridos;
Inclusão de Vídeo: Inserir um novo arquivo de vídeo;

Obs.: Demais opções não serão utilizadas para o
envio de arquivos para o portal.
Suportados
Formato de Áudio: MP3
Formato de Vídeo: MP4

Inserindo Áudio
1.

2.

3.

4.

5.

Selecione a opção “Módulos”, guie o cursor (seta)
até “Áudio/Vídeo 2.0” e selecione a opção “Inclusão
de Áudio”;
Insira um “Título”, “Informações Adicionais” (Texto
sobre o áudio), “Repórter” para o áudio que deseja
inserir e em “Categoria” selecione a opção Rádio
Notícias;
Clique em “Escolher arquivo” e na janela que irá
abrir, selecione o arquivo MP3 armazenado em seu
computador;
Se desejar que este áudio já apareça disponível aos
visitantes, marque “Sim” na opção “Publicar no
Site?”; Se não, defina uma data/hora na opção
abaixo para torna-se disponível.
“Notícias relacionadas” você poderá relacionar esse
áudio com algumas notícias já cadastradas;
OBS.: Para os visitantes, não é acessível a notícia a partir
do acesso ao áudio, porém no corpo da notícia será exibido
o áudio vinculado.

6.

Conclua a inserção clicando em “Enviar”.

Listar Áudio(s) Inserido(s)
1.

2.

3.

Selecione a opção “Módulos”, guie o
cursor (seta) até “Áudio/Vídeo 2.0” e
selecione a opção “Listar Áudio”;
Na opção “Categoria” selecione Rádio
Notícias e se desejar pode inserir mais
filtros (Texto do áudio, Data); Caso
queira listar todos os áudios inseridos
podem ser ignoradas a(s) opção(es) de
filtro(s);
Clique em “Pesquisar” e serão exibidos
abaixo os áudios encontrados;

É possível a partir destes resultados verificar
informações dos áudios, como também
reproduzir/editar/excluir.

Inserindo Vídeo
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Selecione a opção “Módulos”, guie o cursor (seta) até
“Áudio/Vídeo 2.0” e selecione a opção “Inclusão de Vídeo”;
Insira um “Título”, “Adicionar Informações” (Texto sobre o
Vídeo);
Na opção Arquivo, clique em “Escolher arquivo” e na janela que
irá abrir, selecione o arquivo MP4 do vídeo armazenado em
seu computador;
Na opção Imagem do Vídeo, clique em “Escolher arquivo” e na
janela que irá abrir, selecione o arquivo JPEG (foto)
armazenado em seu computador;
“Categoria” selecione a opção TV Olhos d’Agua;
Opção “Ordem”: utilizada para sequenciar os vídeos inseridos.
(Pode ser deixado em branco);
Opção “É Destaque?”, marque Sim caso queira que o vídeo seja
exibido na página inicial;
Opção “Publicar no Site?”, marque Sim caso queira que o vídeo
seja exibido aos visitantes na lista onde contém todos os
vídeos; Se não, defina uma data/hora na opção abaixo para
torna-se disponível;
“Notícias relacionadas” você poderá relacionar esse vídeo com
algumas
notícias
já
cadastradas;
OBS.: Para os visitantes, não é acessível a notícia a partir do
acesso ao vídeo, porém no corpo da notícia será exibido o vídeo
vinculado.

10.

Conclua a inserção clicando em “Enviar”.

Imagem exibida antes do
vídeo ser reproduzido

Listar Vídeo(s) Inserido(s)
1.

2.

3.

Selecione a opção “Módulos”, guie o
cursor (seta) até “Áudio/Vídeo 2.0” e
selecione a opção “Listar Vídeo”;
Na opção “Categoria” selecione TV
Olhos d’Agua e se desejar pode inserir
mais filtros (Texto do Vídeo, Data); Caso
queira listar todos os Vídeos inseridos
podem ser ignoradas a(s) opção(es) de
filtro(s);
Clique em “Pesquisar” e serão exibidos
abaixo os Vídeos encontrados;

É possível a partir destes resultados verificar
informações dos Vídeos, como também
reproduzir/editar/excluir.

