Tutorial

Como fazer inscrição de Modelos
O novo método de inscrição de modelos no VI encontro de Modelismo em Loures –
Modelstep 2019 implica:
a. Criação de ficha de Modelista
b. Inscrição de Modelos
Este método irá permitir ao Modelista gerir e verificar a qualquer momento quais os
modelos que inscreveu a exposição ou concurso nesta edição do Modelstep. Otimamente e
no futuro, permitirá ao Modelista ter um histórico das suas participações e prémios em
todas as edições (presente e futuras) do evento.
Assim, e em breves passos, como deve o Modelista proceder para inscrever os seus
modelos?
1. No seu primeiro acesso, deve o
modelista aceder a opção
“Adicionar Modelista”. Caso já
tenha efectuado o seu registo de
Modelista deve preencher o
“Email” e “Senha de acesso” que
indicou no seu registo.

2. Ao escolher a opção “Adicionar
Modelista” será levado a preencher
a sua “Ficha de Modelista” com
alguns dados pessoais necessários.
Deverá mencionar um email válido
(que será o seu login a partir daí) e
não esqueça a Senha de acesso que
coloque nesta fase. Com estes dois
elementos poderá entrar sempre
que necessitar em qualquer
dispositivo na sua área pessoal.

3. Com estes dados inseridos e
submetidos será enviado para o
seu
ecrã
principal.
Caso seja o primeiro acesso ou
ainda não tendo inserido qualquer
modelo terá esta aparência:

Caso já tenha inserido algum modelo, aparecerá assim:

3. Daqui em diante para cada novo modelo bastará clicar em “Adicionar Modelo”,
aparecendo uma ficha de inscrição de Modelo. Nesta ter em conta que, não existindo
na lista de escalas fornecida a escala do seu modelo, pode a acrescentar como texto
livre. “Marca” é igualmente texto livre, devendo digitar a Marca ou Marcas do seu
modelo.
Salientar ainda os dois últimos campos da ficha
de modelo; caso o modelista tenha algum blog,
página web com referências que tenham servido
para a construção ou outra informação online,
pode indicar o link em “Ligação para página com
informação …”. Caso queira complementar de
forma escrita a sua informação sobre o modelo,
construção, ou informações do original, pode as
digitar no campo “Informação sobre o modelo”.
Para que estas informações sejam acessíveis ao
público em geral, terá de “Permitir a consulta dos
dados pelo publico”, no check box para tal
incluído.

