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1. PROCEDIMENTOS INICIAIS PARA UM NOVO SETOR
1.1. Entrando em contato
Envie um email para helpdesk@cpsystems.com.br ou WhatsApp 14997465400
solicitando a criação do setor no sistema com as seguintes informações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional: Informar qual regional o setor pertence.
Nome do setor.
Dia para o vencimento da licença (renovação mensal).
Números de todas as equipes.
Nossa Senhora das equipes.
Nome do responsável do setor.
CEP.
Endereço.
Bairro.
Sexo.
Data de nascimento.
Telefone.
Telefone (opcional).
Função na equipe.
Equipe pertencente.
Email para login no sistema.
Senha de login no sistema.

OBS: Após o cadastro clique em

para desativar a pilotagem.

1.2. Configurações iniciais
1.2.1. Configurando o setor
Em Configurações acesse o menu de Setor.

•
•
•
•
•

Insira o valor no caixa do setor.
Porcentagem de repasse ao regional/nacional.
Valor de contribuição das equipes de base.
Dia do repasse ao regional/nacional.
Clique em Atualizar para salvar as alterações.

1.2.2. Cadastros dos responsáveis

Em Cadastros acesse o menu de Equipistas.
Observações: O casal e conselheiro são administradores.

Clique em Adicionar para adicionar um novo equipista.

Insira as informações e clique em Cadastrar, faça isso para todos os responsáveis das
equipes, conselheiro e casal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome do responsável.
CEP.
Endereço.
Bairro.
Data de nascimento.
Telefone.
Telefone (opcional).
Sexo.
Função no Setor.
Função na equipe selecione responsável.
Equipe pertencente.
Email para login no sistema.
Senha de login no sistema.

OBS: Após o cadastro clique em

para desativar a pilotagem.

1.2.3. Cadastros demais equipistas
Peça para os responsáveis cadastrar os demais equipistas da equipe. Em Cadastros
acesse o menu de Equipistas.
Observações: O casal e conselheiro são administradores.

Clique em Adicionar para adicionar um novo equipista.

Insira as informações e clique em Cadastrar, faça isso para todos os equipistas da
equipe, conselheiro e casal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome do responsável.
CEP.
Endereço.
Bairro.
Data de nascimento.
Telefone.
Telefone (opcional).
Sexo.
Função na equipe.
Equipe pertencente.
Email para login no sistema.
Senha de login no sistema.

OBS: Após o cadastro clique em
1.2.4. Configurando a equipe
Em Configurações acesse o menu de Equipe.

•
•
•

Insira o valor no caixa da equipe.
Valor de repasse ao setor.
Valor de contribuição dos equipistas.

• Dia do repasse ao setor.

para desativar a pilotagem.

• Selecione os períodos que ocorrem as reuniões.
• Clique em Atualizar para salvar as alterações.
1.2.5. Finalizando os cadastros
Ao finalizar os cadastros o responsável do setor deve colocar as funções do setor no
sistema acessando Cadastros no menu Equipistas.

Clique em FUNC SET para colocar as funções no setor.

•
•

Selecione os equipistas de cada função.
Clique em Atualizar para atualizar as funções.

2. HISTÓRIA
O sistema foi desenvolvido pela CPSystems junto ao setor de Pederneiras, foi criado
para otimizar e gerenciar os processos das equipes de base e dos setores facilitando o
envio do PPV através de aplicativo Android e pelo sistema WEB, removendo o uso do
EXCEL em geral e para dar mais transparência no PPV individual, tesouraria, relatórios
da equipe e do setor.
O sistema hoje na sua segunda versão conta com um visual mais moderno e com muitas
melhorias.
O sistema WEB é onde se concentra todas as funcionalidades deixando o aplicativo para
envio do PPV, orações, notificações e uso offline da resposta do temário, o sistema
conta também com uma API para uso do aplicativo e futuras integrações.
O sistema “zera” as informação do ano ao finalizar o ano para iniciar o novo ano, ou
seja os PPVs devem ser enviados durante o mesmo ano.

3. FUNÇÕES
As funções presentes do sistema são:

ADM: Acesso total a equipe ou setor, função não dinâmica somente alterando quando
necessário geralmente dedicado para o casal e/ou conselheiro.
RES: Responsável da equipe ou setor, com acesso total.
VIC: Vice responsável da equipe ou setor, com acesso restringido.
SCR: Secretário do setor, com acessos a alguns cadastros e relatórios.
TES: Tesoureiro da equipe ou setor, com acesso ao menu da tesouraria.
COR: Coordenador de Pilotos do setor com acesso a inscrições e pilotagens.
SOC e EVE: Social da equipe ou setor e Eventos do setor respectivamente com acesso a
alguns relatórios, alguns cadastros e configurações das redes sociais.

4. ACESSANDO O SISTEMA E EFETUANDO LOGIN
Com o email e senha de login em mãos acesse o site: https://www.labejns.com.br/

•
•
•
•
•

Insira o email informado e a senha de login.
Clique em Login para entrar no sistema.
Clique em Mostrar senha para exibir a senha.
O sistema bloqueia o login por cinco minutos caso tenha três tentativas falhas de
login.
Após o login você será redirecionando para o seu painel no sistema.

5. ESQUECEU A SENHA?
Na tela de login clique em Esqueceu a Senha.

•
•
•
•
•

Insira o email de login.
Clique em Enviar e um email com o link para redefinir Será enviado.
O link após o uso não poderá ser usado novamente.
O link expira em três horas.
Acesse o email e clique em Redefinir minha Senha.

•
•

Insira a nova senha e repita ela.
Clique em Prosseguir para alterar a senha e um email será enviado informando a
alteração da senha.

6. DASHBOARD DO SISTEMA

6.1. Informações das funções

As funções respectivas terá as informações de PPV, relatórios, contribuições e
aniversariantes do mês.

6.2. Gráficos do andamento individual no PPV durante o ano

Exibe gráficos didáticos com todos os pontos do andamento anual individual no PPV
para saber qual ponto é preciso melhorar.

6.3. Diário Espiritual

Exibe todo o seu diário espiritual do mês.

6.4. Oração do Time Out e Magnificat

6.5. Resumo das contribuições das reuniões

Exibe todas as reuniões contribuídas e o valor contribuído para não se perder na hora de
saber quais reuniões foram contribuídas.

6.6. Respostas da ultima reunião

Os responsáveis da equipe tem acesso a todas as respostas envidas pelos equipistas da
sua equipe da ultima reunião.

6.7. Agenda

Todos tem acesso aos eventos programados do setor e da equipe de base.

6.8. Críticas e Sugestões

Os responsáveis do setor e da equipe tem acesso as críticas e sugestões envidas pelos
seus equipistas no preenchimento do PPV durante o ano.

7. DADOS DO PERFIL
Clicando sobre o seu nome no menu e acessando o item Perfil.

Aqui você terá acesso aos dados cadastrais caso precise alterar algumas informações e
clicando em Atualizar para atualizar as informações.

7.1. Adicionando Foto
No campo foto de perfil arraste e solte a foro ou clique em Procurar para procurar uma
foto para o perfil e clique em Atualizar para atualizar as informações.

7.2. Redefinir senha no Perfil

No final da tela aparecerá campos para redefinir a senha, insira a nova senha, repita ela
e clique em Atualizar para atualizar a senha.

8. SAINDO DO SISTEMA
Clicando sobre o seu nome no menu e acessando o item Sair.

Você será redirecionando para a tela de login no sistema.

9. ENVIANDO PPV

Clicando sobre o menu PPV acesse a reunião para enviar o PPV, ao enviar o PPV da
reunião o próximo será liberado automaticamente bloqueando a alteração do PPV da
reunião anterior.

Navegue sobre as abas preenchendo os pontos do seu PPV, em Tema um campo
dedicado para a resposta sobre o tema que aparecerá no inicio do aplicativo e o
responsável terá o acesso no dashboard dele.
Na aba de Enviar PPV clique no botão para fazer o envio do PPV.

10.ENVIANDO PPV TESTE

Clicando sobre o menu PPV Teste acesse a reunião para enviar o PPV de teste caso o
equipista esteja em pilotagem.
O PPV de teste não interfere em nada no sistema é somente para o equipista aprender a
enviar o PPV.

Navegue sobre as abas preenchendo os pontos do seu PPV, em Tema um campo
dedicado para a resposta sobre o tema que aparecerá no inicio do aplicativo e o
responsável terá o acesso no dashboard dele.
Na aba de Enviar PPV clique no botão para fazer o envio do PPV.

11. PONTO DE ESFORÇO DA EQUIPE

Acesso do Responsável e Vice responsável da Equipe.
Clicando sobre o menu Ponto de Esforço da Equipe acesse a reunião para enviar o ponto
de esforço dos PPVs enviados da reunião.

Todos os PPVs enviados da reunião será mostrado e clicando na
de esforço do equipista para a reunião e clique em Atualizar.

.preencha o ponto

12. RELATÓRIO DA EQUIPE DE BASE

Acesso do Responsável e Vice responsável da Equipe.
Clicando sobre o menu Relatório da Equipe de Base acesse a reunião para enviar o
relatório da equipe de base da reunião.

Navegue sobre as abas preenchendo o relatório e em Enviar Relatório clique no botão
para enviar o relatório ao setor.

13. PRESENÇAS

Acesso do Responsável da Equipe.
Clicando sobre o menu Presenças acesse a reunião para enviar os presentes na reunião.

Selecione todos os equipistas presentes na reunião
enviar os equipistas que estiveram presentes na reunião.

e clique em Atualizar para

14. AVALIAÇÃO DO SETOR

Acesso do Responsável e Vice responsável do Setor.
Clicando sobre o menu Avaliação do Setor acesse a reunião para enviar a avaliação do
setor dos relatórios enviados.

Todos os relatórios enviados da reunião será mostrado e clicando na
.preencha os
campos da avaliação do setor da equipe para a reunião e clique em Atualizar.

15. ENTRADA NO CAIXA DA EQUIPE

Acesso do Tesoureiro da Equipe.
Clicando sobre o menu Tesouraria Equipe acesse Entrada.

15.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova entrada no caixa.

•
•
•

Insira o valor no para entrar no caixa.
Insira um motivo da entrada.
Selecione uma categoria ou digite e pressione Enter para adicionar a nova
categoria.

• Clique em Cadastrar para enviar a entrada.

15.2.
Clique em
•
•
•

Atualizar
para atualizar uma entrada.

Insira o novo valor no para entrar no caixa, o valor do caixa será corrigido.
Insira um motivo da entrada.
Selecione uma categoria ou digite e pressione Enter para adicionar a nova
categoria.

• Clique em Atualizar para atualizar a entrada.

16. SAÍDA NO CAIXA DA EQUIPE

Acesso do Tesoureiro da Equipe.
Clicando sobre o menu Tesouraria Equipe acesse Saída.

16.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova saída no caixa.
Observações: Os repasses ao setor devem ser lançados como saída.

•
•
•

Insira o valor no para retirar no caixa.
Insira um motivo da saída.
Selecione uma categoria ou digite e pressione Enter para adicionar a nova
categoria.

• Clique em Cadastrar para enviar a saída.

16.2.
Clique em
•
•

Atualizar
para atualizar uma saída.

Insira o novo valor para retirar do caixa, o valor do caixa será corrigido.
Insira um motivo da saída.

•

Selecione uma categoria ou digite e pressione Enter para adicionar a nova
categoria.

• Clique em Atualizar para atualizar a saída.

17. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS EQUIPISTAS

Acesso do Tesoureiro da Equipe.
Clicando sobre o menu Tesouraria Equipe acesse Contribuição.

17.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova contribuição.

•
•
•
•
•

Insira o valor da contribuição do equipista.
Selecione o ano, caso esteja fazendo uma contribuição de anos anteriores
selecione o ano em questão.
Selecione o equipista
Selecione a reunião que o equipista está contribuindo.
Selecione em qual reunião ele fez a contribuição.

• Clique em Cadastrar para enviar a contribuição.

17.2.
Clique em
•

Atualizar
para atualizar uma contribuição.

Insira o novo valor da contribuição, o valor do caixa será corrigido.

• Clique em Atualizar para atualizar a contribuição.
18. ENTRADA NO CAIXA DO SETOR

Acesso do Tesoureiro do Setor.
Clicando sobre o menu Tesouraria Setor acesse Entrada.

18.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova entrada no caixa.

•
•
•

Insira o valor no para entrar no caixa.
Insira um motivo da entrada.
Selecione uma categoria ou digite e pressione Enter para adicionar a nova
categoria.

• Clique em Cadastrar para enviar a entrada.

18.2.

Atualizar

Clique em
•
•
•

para atualizar uma entrada.

Insira o novo valor no para entrar no caixa, o valor do caixa será corrigido.
Insira um motivo da entrada.
Selecione uma categoria ou digite e pressione Enter para adicionar a nova
categoria.

• Clique em Atualizar para atualizar a entrada.

19. SAÍDA NO CAIXA DO SETOR

Acesso do Tesoureiro do Setor.
Clicando sobre o menu Tesouraria Setor acesse Saída.

19.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova saída no caixa.
Observações: Os repasses ao regional/nacional devem ser lançados como saída.

•
•
•

Insira o valor no para retirar no caixa.
Insira um motivo da saída.
Selecione uma categoria ou digite e pressione Enter para adicionar a nova
categoria.

• Clique em Cadastrar para enviar a saída.

19.2.
Clique em
•
•
•

Atualizar
para atualizar uma saída.

Insira o novo valor para retirar do caixa, o valor do caixa será corrigido.
Insira um motivo da saída.
Selecione uma categoria ou digite e pressione Enter para adicionar a nova
categoria.

• Clique em Atualizar para atualizar a saída.

20. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DAS EQUIPES

Acesso do Tesoureiro do Setor.

Clicando sobre o menu Tesouraria Setor acesse Contribuição.

20.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova contribuição.

•
•
•
•

Insira o valor da contribuição da equipe.
Selecione o ano, caso esteja fazendo uma contribuição de anos anteriores
selecione o ano em questão.
Selecione a equipe.
Selecione a reunião que a equipe está contribuindo.

• Clique em Cadastrar para enviar a contribuição.

20.2.
Clique em
•

Atualizar
para atualizar uma contribuição.

Insira o novo valor da contribuição, o valor do caixa será corrigido.

• Clique em Atualizar para atualizar a contribuição.
21. CADASTRANDO NACIONAL

Acesso do Administrador do Sistema.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Nacional

21.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar um novo nacional.

•

Insira o nome do nacional.

• Clique em Cadastrar para enviar o nacional.

21.2.
Clique em
•

Atualizar
para atualizar um nacional.

Insira o nome do nacional.

• Clique em Atualizar para atualizar o nacional.
21.3.

Inativando/Ativando

Clique em

para inativar ou ativar o registro.

22. CADASTRANDO REGIONAL

Acesso do Administrador do Sistema.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Regional

22.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar um novo regional.

•
•

Insira o nome do regional.
Selecione o nacional.

• Clique em Cadastrar para enviar o regional.

22.2.
Clique em
•
•

Atualizar
para atualizar um nacional.

Insira o nome do regional.
Selecione o nacional.

• Clique em Atualizar para atualizar o regional.

22.3.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

23. CADASTRANDO SETOR

Acesso do Administrador do Sistema.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Setor

23.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar um novo setor.
•
•
•

Insira o nome do setor.
Data de Vencimento.
Selecione o regional.

• Clique em Cadastrar para enviar o setor.

23.2.

Atualizar

Clique em
•
•
•

para atualizar um nacional.

Insira o nome do setor.
Data de Vencimento.
Selecione o regional.

• Clique em Atualizar para atualizar o setor.

23.3.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

24. CADASTRANDO EQUIPES

Acesso do Responsável do Setor.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Equipes

24.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova equipe
•
•
•
•

Insira o número da equipe.
Nome da equipe.
Selecione as os períodos da reunião da equipe.
Selecione o setor.

• Clique em Cadastrar para enviar a equipe.

24.2.
Clique em

Atualizar
para atualizar um nacional.

•
•
•
•

Insira o número da equipe.
Nome da equipe.
Selecione as os períodos da reunião da equipe.
Selecione o setor.

• Clique em Atualizar para atualizar a equipe.

24.3.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

25. CADASTRANDO EQUIPISTAS

Acesso do Responsável do Setor e Equipe.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Equipistas

OBS: Após o cadastro clique em
25.1.

para desativar a pilotagem.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar um novo equipista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome do equipista.
CEP.
Endereço.
Bairro.
Data de nascimento.
Telefone.
Telefone (opcional).
Sexo.
Tamanho da camiseta.
Função na equipe.
Equipe pertencente.

•
•

Email para login no sistema.
Senha de login no sistema.

• Clique em Cadastrar para enviar o equipista.

25.2.
Clique em
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atualizar
para atualizar um nacional.

Nome do equipista.
CEP.
Endereço.
Bairro.
Data de nascimento.
Telefone.
Telefone (opcional).
Sexo.
Tamanho da camiseta.
Função na equipe.
Equipe pertencente.

• Clique em Atualizar para atualizar o equipista.

25.3.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

25.4.

Trocar senha do equipista

Clique em

para trocar a senha do equpista.

•

Insira a nova senha e repita ela.

• Clique em Atualizar para atualizar a senha.
25.5.
Clique em
Clique em

Ativando e desativando a pilotagem
para ativar a pilotagem
para desativar a pilotagem

25.6.

Atualizar etapa de pilotagem

Clique em

para atualizar a etapa de pilotagem.

•

Insira a etapa da pilotagem.

• Clique em Atualizar para atualizar a etapa.
25.7.

Trocar funções da equipe

Clique em FUNC EQP para alterar as funções da equipe.
•
•

Selecione os equipistas de cada função
Clique em Atualizar para trocar as funções.

25.8.

Trocar funções do setor

Clique em FUNC SET para alterar as funções do setor.
•
•

Selecione os equipistas de cada função
Clique em Atualizar para trocar as funções.

26. CADASTRANDO ARQUIVOS

Acesso de todos da equipe e cadastro do Responsável e vice responsável da Equipe.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Arquivos

26.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar um novo arquivo
•
•

Insira o nome do arquivo.
Arraste ou selecione o arquivo em PDF.

• Clique em Cadastrar para enviar o arquivo.

26.2.
Clique em
•

Atualizar
para atualizar um arquivo.

Insira o nome do arquivo.

• Clique em Atualizar para atualizar o arquivo.

26.3.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

27. CADASTRANDO ATAS

Acesso do Responsável da Equipe e funções do setor e cadastro do Responsável do
Setor.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Atas

27.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova ata

•
•

Insira o nome da ata.
Arraste ou selecione o arquivo em PDF.

• Clique em Cadastrar para enviar a ata.

27.2.
Clique em
•

Atualizar
para atualizar uma ata.

Insira o nome da ata.

• Clique em Atualizar para atualizar a ata.

27.3.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

28. CADASTRANDO AGENDA EQUIPE

Acesso do Social da Equipe.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Agenda Equipe

28.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova agenda
•
•
•

Insira o nome do evento.
Insira uma descrição
Selecione a data to evento.

• Clique em Cadastrar para enviar a agenda.

28.2.
Clique em
•
•
•

Atualizar
para atualizar uma agenda.

Insira o nome do evento.
Insira uma descrição
Selecione a data to evento.

• Clique em Atualizar para atualizar a agenda.

28.3.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

29. CADASTRANDO AGENDA SETOR

Acesso do Social e Eventos do Setor.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Agenda Setor

29.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova agenda
•
•
•

Insira o nome do evento.
Insira uma descrição
Selecione a data to evento.

• Clique em Cadastrar para enviar a agenda.

29.2.
Clique em

Atualizar
para atualizar uma agenda.

•
•
•

Insira o nome do evento.
Insira uma descrição
Selecione a data do evento.

• Clique em Atualizar para atualizar a agenda.

29.3.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

30. CADASTRANDO PERÍODO DE INSCRIÇÕES

Acesso do Responsável do Setor.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Inscrições

30.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar uma nova inscrição

• Clique em Sim para iniciar uma nova inscrição.

30.2.
Clique em

Inativando/Ativando
para inativar ou ativar o registro.

31. MANIPULANDO OS INCRITOS

Acesso do Responsável do Setor.
Clicando sobre o menu Cadastros acesse Inscritos

31.1.

Buscando

Selecione o id da inscrição e clique em Buscar para listar os inscritos

31.2.
Clique em

31.3.
Clique em

Aceitando
para aceitar o inscrito abrindo a tela para cadastrar ele como equipista.

Rejeitando
para rejeitar e excluir o inscrito.

32. DIÁRIO ESPIRITUAL

Clicando sobre o menu Cadastros acesse Diário Espiritual

32.1.

Novo

Clique em Adicionar para adicionar um novo diário
•
•

Insira a data do diário.
Insira uma descrição

• Clique em Cadastrar para enviar o diário.

32.2.
Clique em
•

Atualizar
para atualizar um diário.

Insira uma descrição

• Clique em Atualizar para atualizar o diário.

32.3.
Clique em

Excluindo
para excluir permanentemente o diário.

33.CONFIGURAÇÕES REDES SOCIAIS DO SETOR

Acesso do Responsável, vice responsável, social e secretário do Setor.
Clicando sobre o menu Configurações acesse Redes Sociais
•
•

Insira link direto do Facebook do setor.
Insira o link direto do Instagram do setor.

• Clique em Atualizar para atualizar as redes sociais.
34. CONFIGURAÇÕES SETOR

Acesso do Responsável do Setor.
Clicando sobre o menu Configurações acesse Setor.

•
•
•
•
•
•

Insira o nome do setor.
Insira o valor no caixa do setor.
Porcentagem de repasse ao regional/nacional.
Valor de contribuição das equipes de base.
Dia do repasse ao regional/nacional.
Clique em Atualizar para salvar as alterações.

35. CONFIGURAÇÕES EQUIPE

Acesso do Responsável da Equipe.
Clicando sobre o menu Configurações acesse Equipe.

•
•
•
•
•

Insira o número da equipe.
Insira a Nossa Senhora da Equipe.
Insira o valor no caixa da equipe.
Valor de repasse ao setor.
Valor de contribuição dos equipistas.

• Dia do repasse ao setor.
•

Selecione as os períodos da reunião da equipe.

• Clique em Atualizar para salvar as alterações.
36. RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DA EQUIPE

Acesso de todos da equipe.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Fluxo de Caixa da Equipe.
São relatórios anuais de entradas, saídas, contribuições e um gráfico geral indicando se
a equipe terminou o mês com lucro ou rejuízo, com filtro por ano.

37. RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DO SETOR

Acesso de todos do setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Fluxo de Caixa do Setor.
São relatórios anuais de entradas, saídas, contribuições e um gráfico geral indicando se
o setor terminou o mês com lucro ou rejuízo, com filtro por ano.

38. RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DAS EQUIPES

Acesso do Responsável e Vice responsável do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Fluxo de Caixa das Equipes.
São relatórios anuais de entradas, saídas, contribuições e um gráfico geral indicando se
a equipe terminou o mês com lucro ou rejuízo, com filtro por ano e equipe.

39. RELATÓRIO GERAL DA EQUIPE DE BASE

Acesso do Responsável e Vice responsável da Equipe.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Geral da Equipe de Base.
É o relatório final anual do relatório da equipe de base, com filtro por ano.

40. RELATÓRIO DAS EQUIPES DE BASE

Acesso do Responsável e Vice responsável do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Equipes de Base.

É o relatório cadastrado pela equipe no menu Relatório da Equipe de Base com filtro
pela reunião, ano e equipe.

41. RELATÓRIO GERAL DAS EQUIPES DE BASE

Acesso do Responsável e Vice responsável do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Geral das Equipes de Base.
É o relatório final anual do relatório das equipes de base do setor, com filtro por ano e
equipe, com filtro por ano e reunião.

42. RELATÓRIO CONTRIBUIÇÃO MENSAL

Acesso do Tesoureiro da Equipe.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Contribuição Mensal.
É o relatório das contribuições mensais da equipe com o valor a ser repassado ao setor e
um relatório por reunião de todos que contribuíram ou não contribuíram.

43. RELATÓRIO CONTRIBUIÇÃO EQUIPES

Acesso do Tesoureiro do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Contribuição Equipes.
É o relatório das contribuições mensais do setor com o valor a ser repassado ao
regional/nacional e um relatório por reunião de todas as equipes que contribuíram ou
não contribuíram, com filtro por ano e reunião.

44. RELATÓRIO LIVRO CAIXA EQUIPE

Acesso do Tesoureiro da Equipe.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Livro Caixa Equipe.
É o relatório de todas entradas, saídas e contribuições da equipe, com filtro por mês,
resumido ou detalhado.

45. RELATÓRIO LIVRO CAIXA SETOR

Acesso do Tesoureiro do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Livro Caixa Setor.
É o relatório de todas entradas, saídas e contribuições do Setor, com filtro por mês,
resumido ou detalhado.

46. RELATÓRIO DE ANIVERSARIANTES

Acesso do Social da Equipe e do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Aniversariantes.
É o relatório de todos os aniversariantes do mês da equipe e do setor com filtro por mês.

47. RELATÓRIO PPV POR EQUIPISTA

Acesso do Responsável e Vice Responsável da Equipe e do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse PPV por Equipista.
É o relatório em tabela de todos os PPVs dos equipistas da equipe ou setor, com filtro
por ano, reunião e equipe.

48. RELATÓRIO PPV POR REUNIÃO

Acesso do Responsável e Vice Responsável da Equipe e do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse PPV por Reunião.
É o relatório em gráficos de todos os pontos do PPVs dos equipistas da equipe ou setor,
com filtro por ano, reunião e equipe.

49.RELATÓRIO PPV ANUAL

Acesso do Responsável e Vice Responsável da Equipe e do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse PPV Anual.
É o relatório em gráficos de todos os pontos do PPVs dos equipistas da equipe ou setor,
com filtro por ano e equipe.

50. RELATÓRIO DE PRESENÇAS

Acesso do Responsável e Vice Responsável da Equipe e do Setor.
Clicando sobre o menu Relatórios acesse Presenças.
É o relatório em tabela com as presenças da equipe ou setor com porcentagens por linha,
coluna e porcentagem geral, com filtro por ano e equipe.

51. APLICATIVO
51.1.
Baixar:
Baixe e instale o aplicativo na Google Play acessando:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.labejns.labapp

Você receberá notificações diárias do Time Out e Magnificat, acesso as orações e a
resposta do PPV sem conexão com a internet.

51.2.

Entrando no aplicativo

Insira o email e senha de login do sistema WEB e clique em Entrar.
Clique em

para exibir sua senha.

Clique em Esqueceu a Senha para abrir no navegador a tela de login no sistema WEB
para solicitar a redefinição da senha.

51.3.

Menu principal

51.4.

Tela com a resposta do PPV

51.5.

Enviando PPV pelo aplicativo

Clique em

para abrir a tela de envio do PPV.

Como no sistema WEB a próxima reunião só aparecerá quando a reunião atual
for enviada bloqueando o envio da reunião anterior.
Selecione a reunião e o PPV será carregado, mova entre as abas preenchendo o

PPV e em Enviar PPV clique em

51.6.

Redefinindo senha pelo APP

Abra o menu e clique em Redefinir Senha.

para fazer o envio do PPV

Digite a nova senha e repita ela e clique em Alterar Senha para redefinir a sua senha do
sistema.

51.7.

Orações

O aplicativo conta com as orações da reunião sem precisar de internet.

51.8.

Agenda

Acesse o menu e clique em Agenda para ver a agenda da equipe e do setor .

51.9.

Diário Espiritual

Acesse o menu e clique em Diário Espiritual para consultar, cadastrar e atualizar seu
diário pessoal .

51.10.

Sair

Acesse o menu e clique em Sair para desconectar do aplicativo.

52. ACESSO DO REGIONAL E NACIONAL
Com o email e senha de login informados pela equipe de desenvolvimento acesse o site:
https://www.labejns.com.br/

•
•
•
•
•

Insira o email informado e a senha de login.
Clique em Login para entrar no sistema.
Clique em Mostrar senha para exibir a senha.
O sistema bloqueia o login por cinco minutos caso tenha três tentativas falhas de
login.
Após o login você será redirecionando para o seu painel do regiona/nacional no
sistema.

52.1.

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA DOS SETORES

Clicando sobre o menu Relatórios acesse Fluxo de Caixa dos Setores.
São relatórios anuais de entradas, saídas, contribuições e um gráfico geral indicando se
o setor terminou o mês com lucro ou rejuízo, com filtro por ano e equipe.

52.2.

RELATÓRIO DAS EQUIPES DE BASE

Clicando sobre o menu Relatórios acesse Equipes de Base.
É o relatório cadastrado pela equipe no menu Relatório da Equipe de Base com filtro
pela reunião, ano e equipe.

52.3.

RELATÓRIO GERAL DA EQUIPE DE BASE

Clicando sobre o menu Relatórios acesse Geral das Equipes de Base.
É o relatório final anual do relatório da equipe de base, com filtro por ano e equipe.

52.4.

RELATÓRIO DE ANIVERSARIANTES

Clicando sobre o menu Relatórios acesse Aniversariantes.
É o relatório de todos os aniversariantes do mês do regional ou nacional com filtro por
mês.

52.5.

RELATÓRIO PPV POR EQUIPISTA

Clicando sobre o menu Relatórios acesse PPV por Equipista.
É o relatório em tabela de todos os PPVs dos equipistas do regional ou nacional, com
filtro por ano, reunião e setor.

52.6.

RELATÓRIO PPV POR REUNIÃO

Clicando sobre o menu Relatórios acesse PPV por Reunião.
É o relatório em gráficos de todos os pontos do PPVs dos equipistas do regional ou
nacional, com filtro por ano, reunião e setor.

52.7.

RELATÓRIO PPV ANUAL

Clicando sobre o menu Relatórios acesse PPV Anual.
É o relatório em gráficos de todos os pontos do PPVs dos equipistas do regional ou
nacional, com filtro por ano e setor.

52.8.

RELATÓRIO DE PRESENÇAS

Clicando sobre o menu Relatórios acesse Presenças.
É o relatório em tabela com as presenças do regional ou nacional com porcentagens por
linha, coluna e porcentagem geral, com filtro por ano e setor.

52.9.

RELATÓRIO DE PILOTAGENS

Clicando sobre o menu Relatórios acesse Pilotagens.
É o relatório em tabela com os equipistas em pilotagem do setor.

53. EXEMPLOS
53.1.
PROCESSO CADASTRO DE NOVOS EQUIPISTAS

Para iniciar o cadastros de novos equipistas por link de inscrição, cadastre o link no
menu de Inscrições e use o link para divulgação nas redes sociais, panfletos, dia de
inscrições e ..., os inscritos ficarão no menu de Inscritos aguardando a aprovação. Se os
dias das reuniões estiverem configuradas para as equipes ao aceitar a inscrição
aparecerá as possíveis equipes que cruzam com o informado na inscrição e o equipista
será cadastrado no sistema.
Quando o equipista é cadastrado no sistema por padrão ele entrará em pilotagem
sendo necessária quando finalizar a pilotagem ou se o equipista não estiver em
pilotagem a mudança de status pelo responsável, vice-responsável, secretário ou
coordenador de pilotos do setor, após o cadastro o equipista tem acesso ao sistema e ao
app.

53.2.

PROCESSO INICIANDO NOVO SETOR

Após o cadastro do responsável do setor e removido ele da pilotagem, o responsável
do setor deve cadastrar os demais responsáveis de equipe, remover eles da pilotagem,
configurar as datas das reuniões das equipes e configurar a tesouraria do setor, os
responsáveis das equipes devem cadastrar os demais equipistas e atribuir as funções da
equipe. Após todos os cadastros o responsável do setor deve atribuir as funções do setor
e remover os equipistas que não estão em pilotagem da pilotagem.

53.3.

PROCESSO FINALIZAR ANO

Ao finalizar o ano os PPVs são resetados impedindo o envio dos mesmos do ano
anterior, os responsáveis devem alterar as funções anteriores para os novos cargos.

54. SUPORTE
A CPSystems é responsável pelo suporte ao sistema e dará total atendimento as
requisições.
Dúvidas: http://wiki.cpsystems.com.br/
Suporte Técnico: helpdesk@cpsystems.com.br
Contato: contato@cpsystems.com.br
WhatsApp: 14 997465400 (Rafael Pinal)

