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Estrutura e Função
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Acima, temos a estrutura da  

biblioteca DoCren. Concluímos que:

• O cadastro de categoria é obrigatório
para armazenar um arquivo;

• O arquivo poderá ser cadastrado  
dentro de uma categoria ou  
subcategoria.

Neste serviço, você poderá armazenar qualquer

tipo de arquivo, definir permissões de acesso e

prazo de validade para os documentos.

É importante ressaltar que: APENAS O USUÁRIO

COM A PERMISSÃO GESTOR DOCREN TERÁ

ACESSO PARA CADASTRAR DOCUMENTOS.
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1º Selecione o botão ‘+’

CRIAR NOVA CATEGORIA:
2º Adicione uma descrição à  
nova categoria e clique ‘Salvar’

Categorias e Subcategorias

1º Selecione o botão ‘+’

2º Adicione uma descrição à  
nova categoria e clique ‘Salvar’

CRIAR NOVA SUBCATEGORIA:

**Para abrir uma categoria ou subcategoria, basta clicar na seta:



Adicionar Arquivo:

1º Selecione o botão  

para adicionar um novo  

arquivo.

2º Insira um título para o  
arquivo a ser inserido.

Para apagar um arquivo,
subcategoria ou categoria,

clique na lixeira.

É possível adicionar um arquivo em uma categoria ou em uma subcategoria.

Adicionar Arquivo



Restrição:

O arquivo pode ser público para

determinados   times,   ou público
(para todos os usuários)

Data de Expiração:

O administrador deve atribuir

uma data de expiração ao

documento.

Título:

Após inserir o título, os itens abaixo  

ficam visíveis.

Times:

Será exibida a listagem dos times  

existentes na plataforma.

Aviso antecipado:

O administrador deve determinar a

quantidade de dias para receber

um aviso prévio da expiração.

Anexar arquivo:

Arquivo com tamanho máximo de  

900MB.

Adicionar Arquivo



QR-Code

Título do Arquivo

Ao salvar o QR-Code com o

botão direito do mouse, toda

essa área (junto com o título

do arquivo) será adicionada a

imagem.
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