
Os pontos principais a seguir são destinados a ajudar sua equipe a começar de forma mais fácil.

1.
Não tenha medo. É apenas um software. Yamdu é 
um ferramenta de gerenciamento de projetos 
baseada em nuvem que fornece uma estrutura 
centralizada e que conecta os mais importantes 
parâmetros de produção para reduzir trabalho 
redundante e repetitivo.

2.
Obtenha o aplicativo móvel gratuito para o seu 
iOS ou Dispositivo Android, disponível em 
qualquer lojas de aplicativos. E, por favor, acione 
“permitir notificações”. Nem todos os recursos da 
aplicação web são suportados no aplicativo, 
especial-mente comentários e tarefas serão 
colocados em uso. E sempre tenha a lista de 
contatos da equipe atualizada na ponta dos dedos.

3.
Se você gosta de marcar membros específicos  
da equipe em um comentário, comece com o 
@-carácter/letra e continue digitando o nome.  
Um menu será mostrado, onde você pode escolher 
um ou mais usuários. Se os usuários já fizerem parte 
de uma comunicação dentro de um objeto, então 
eles serão notificados automaticamente.

4.
A seção “Arquivos e documentos” é basicamente o 
grande arquivo de compartilhamento de Yamdu, 
direcionados todos os arquivos que não são direta- 
mente relacionados a uma ferramenta específica.

5.
A área “Arquivos e Documentos” é primeiramente 
dividida em “Salas”, e posteriormente em “Objetos”. 
Isto é basicamente o mesmo que “pastas arquivos”. 
 Simplesmente um recipiente com arquivos, mas 
também com informações adicionais disponíveis, 
como direitos de acesso, comentários, tarefas, etc.

6.
Você pode pesquisar arquivos usando o campo de 
pesquisa no canto superior direito. Você também 
pode mudar a ordem e a visualização.

powered by

Guia Rápido para o Yamdu



7.
Se você arrastar um arquivo em um objeto e 
soltá-lo em um arquivo existente no servidor 
Yamdu, o Yamdu irá perguntar se é apenas uma 
nova versão do mesmo arquivo. Se você clicar em 
“Sim”, o arquivo mais recente será mostrado, e as 
versões mais antigas ainda estarão acessíveis. Basta 
clicar na visualização de detalhes. Se você clicar em 
“Não”, o arquivo será simplesmente carregado logo 
ao lado do arquivo existente.

8.
Você pode marcar objetos usando o “ícone-PIN” a 
fim de acessá-los imediatamente do seu painel de 
controle ao invés de clicar na seção “Arquivos e 
documentos”.

9.
Sugestões de coleta: se você estiver em um elenco 
ou processo de busca ou seleção, você pode 
selecionar “não coletar sugestões”. Neste caso, 
você pode simplesmente coletar arquivos e comen- 
tários sobre seu personagem, set, etc., sem adicio- 
nar especificamente atores, locais de filmagem, etc., 
a este objeto. É apenas um “processo de coleta”. 

OU: se você adicionar sugestões usando o “ícone- 
mais” e selecionar um item existente ou comecar a 
digitar o nome desejado e clicar em “criar”, suas 
sugestões primeiramente só serão vistas pelo seu 
departamento. Você precisará clicar em “publicar” 
para mostrar suas sugestões para outros membros 
da equipe com direitos de acesso a uma área 
específica. Uma vez que uma sugestão supostamen-
te seja definitiva, apenas clique no “ícone-estrela” 
e todos os envolvidos receberão um aviso. Isso pode 
parecer complicado no início, mas na verdade, é uma 
maneira fácil de permitir que os departamentos 
primeiramente trabalhem entre eles antes de 
compartilhar com outros membros da equipe, como 
com o diretor, DoP, etc. Se alguma coisa muda 
posteriormente, você sempre poderá desfazer o 
último passo e voltar para suas sugestões 
anteriores.
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10.
 Se você acredita que você recebe muitos e-mails, 
apenas dê uma olhada nas suas configurações do 
usuário no canto superior direito. Você pode editar 
suas notificações de e-mail em geral e / ou projeto 
por projeto.

11.
Em todas as áreas de Yamdu você sempre pode  
ver claramente o que os usuários têm o direito 
de ver e / ou editar em todos os comentários e 
arquivos dessa área. Então, você sempre pode ficar 
tranquilo facilmente com quem você está compartil- 
hando idéias e informações.

12.
Se você acha que deveria ter direitos de acesso a 
uma certa área escondida / bloqueada, pergunte 
ao seu administrador do projeto para fornecer 
direitos suficientes de acesso. Um administrador 
pode editar todos os direitos de acesso por usuário 
na seção de equipe / usuários ou editar usuários 
diretamente dentro da área de direitos de acesso de 
um objeto específico. 

13. 
Em algumas áreas, você precisa confirmar as suas 
mudanças clicando em “salvar”. Por favor não 
esqueça para fazê-lo, uma vez que você está em um 
ambiente baseado em nuvem e, caso contrário, suas 
mudanças não serão armazenadas no servidor.

14.
Se você acredita que suas mudanças não tiveram 
efeito ou você percebeu a falta de um arquivo  
que acabou de fazer, tente primeiramente atualizar 
o seu navegador. Para usuários do Windows: 
Pressione “Ctrl + F5”. Para Apple: pressione 
“Comando +R “.

15.
Se você tiver alguma dúvida ou encontrar algum 
problema ou mesmo tenha novas idéias, simples-
mente use o pequeno ícone balão de diálogo de 
suporte no canto inferior direito para obter em 
contato com a equipe de suporte YAMDU. Muito 
obrigado.
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