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Apresentação
Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.
A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta
tecnologia para seguimento de rastreamento.
O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta,
fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.
Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do
produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.
Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em
contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais
aptos estão à sua disposição.

Adicionando o Iframe no link do Portal
Iframe é um código em HTML que permite com que uma determinada página
seja aberta dentro de outra, ou seja, é destinado para adicionar um atalho de
login e senha diretamente no site.
Pensando nisto a Multi Portal criou este passo a passo para auxiliar os
usuários a adicionarem o Iframe em seus respectivos sites.
Atualmente já existe o Iframe para cada um dos portais, para visualizá-lo basta
adicionar a palavra “Iframe” no link de acesso ao sistema de monitoramento.
O seguinte link (sem a palavra Iframe) é utilizado normalmente pelo usuário
para acesso ao sistema de monitoramento:


Exemplo link Multi Portal:

http://multiportal.dynalias.com:6502/apps/multiportal/login.seam

A seguir observe a ordem em que a palavra deve ser adicionada para criar um
Iframe:


Exemplo link Multi Portal:
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Assim o Iframe é adicionado no link de acesso ao sistema de monitoramento,
para visualizá-lo basta colar o link acima no navegador e pressionar a tecla
Enter. Após a seguinte tela será exibida:

Basta adicionar o login, senha e clicar sobre a ferramenta Acessar:

Deste modo a tela é direcionada para o sistema de monitoramento da Multi
Portal:
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Assim é possível visualizar as informações sobre o sistema de monitoramento,
de acordo com o Iframe adicionado no link de acesso ao portal.

Adicionando o Iframe no Site
O desenvolvedor responsável pelo site deve adicionar o seguinte link no código
HTML (do site).


Exemplo de inserção do link no código em HTML do site (cliente):

Deste modo o Iframe é adicionado no site.
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Contatos Multi Portal
Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato
com a central de atendimento Multi Portal através do telefone (11) 4055-1410,
onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.

5

