MANUAL DO APLICATIVO MOBILE SISTEMAS-PMAL

Baixar aplicativo no iOS
Por se tratar de um aplicativo estritamente
institucional, a Apple exige uma autorização de
acesso prévia para a conta do usuário
cadastrada no seu dispositivo iOS.
Por esse motivo, os usuários que possuem
dispositivos com sistema operacional iOS
deverão abrir um chamado na central de
sistemas (https://central.pm.al.gov.br) para a
seção de informática solicitando a liberação de
acesso para a sua conta na Apple.
Área que esse chamado se destina: SISTEMAS
Qual serviço ou equipamento esse chamado se
destina: APP SISTEMAS PMAL
Qual o serviço necessário ou problema
apresentado: APPLE - LIBERAÇÃO DE
ACESSO
Descrição do serviço necessário ou do problema
apresentado:
- Nome Completo,
- CPF,
- E-mail da conta Apple cadastrado no dispositivo.

Na resposta do chamado será enviado o link
com a permissão de acesso, e também será
encaminhado para o e-mail cadastrado na
abertura do chamado.
Acesse o link diretamente no dispositivo Apple
que deseja ter acesso ao aplicativo.

Baixar aplicativo no Android
Pesquise por “Sistemas PMAL” no campo de
pesquisa da PlayStore.
Instale normalmente, como qualquer outro
aplicativo do seu celular.

Tela de Acesso / Login
As informações de acesso são idênticas
às utilizadas na Central de Sistemas da
PMAL.
Nos dispositivos com recurso biométrico é
possível ativar o login através da biometria
após ser realizado o primeiro acesso com
login e senha.
Atualmente este recurso está disponível
apenas para sistemas android.

Tela Inicial
Ao realizar o login o usuário será
redirecionado para a tela inicial do
aplicativo.
No topo da tela, além da identificação do
usuário logado, está disponível o alerta de
notificações (ícone do sino), e a opção de
fechar o acesso (ícone X).
Na tela inicial está disponível o acesso às
últimas notícias publicadas no site da
PMAL, números de apreensões de armas
e drogas no ano e menu de acesso para
as demais telas do aplicativo.

Biblioteca
Na tela da biblioteca é possível visualizar
ou fazer o download de diversos
documentos relacionados a PMAL.
No rodapé da tela é possível navegar
entre as seções legislação, monografias e
POP’s.
Na seção de legislação é possível filtrar
pelo tipo de legislação.
No topo da tela é possível fazer a
pesquisa na categoria selecionada (ícone
lupa).

Boletins
Na tela de boletins é possível ter acesso
aos últimos 10 boletins publicados.
É possível visualizar e fazer o download
do boletim em PDF para o dispositivo.

Verba
Nesta tela você poderá visualizar as
últimas informações financeiras publicadas
no sistema de verbas.

Promoções
Nesta tela é possível visualizar as suas
informações de pontuação.

Institucional
Nesta tela reunimos algumas informações
institucionais relacionadas à corporação:
Histórico da PMAL, Comandante Geral,
Galeria de Comandantes, Unidades, contato
dos oficiais de operação e Hino da PMAL.

Meus Dados
Nesta tela você terá acesso a suas
informações, na primeira tela já aparecerá um
resumo das informações e links para acesso a
mais detalhes de dados pessoais e dados
funcionais.
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