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Ativação do Usuário
Para obter acesso à Flowics e se tornar um membro da equipe, o administrador da
companhia ou gerente de equipe deve enviar a você um convite da seção de
gerenciamento de equipes. O processo para ativar seu usuário é o seguinte:

1. O Administrador ou Gerente de Equipe envia um email com um convite para
participar da Flowics.

Nota: Se você não receber o e-mail, procure por um e-mail da Flowics (noreply@flowics.com)
ou por um email com o assunto “Bem Vindo a Flowics”, você também pode procurar na sua
caixa de SPAM. Se os passos anteriores não funcionarem, peça ao Administrador ou Gerente
de Equipe para reenviar o convite.

2. Depois de receber o e-mail, siga o link Comece usando Flowics para
preencher seu perfil e criar sua conta.

mailto:noreply@flowics.com


3. Complete sua conta e perfil: defina sua senha, escolha seu idioma preferido e
carregue sua foto clicando no pequeno círculo com suas iniciais.

Por fim, clique em Criar conta, para finalizar o processo de cadastro para ser
redirecionado à plataforma.

4. Sempre que você precisar logar novamente na Flowics, vá para
https://engage.flowics.com/ digite seu nome de usuário (seu endereço de
e-mail) e senha.

https://engage.flowics.com/


Recuperação de Senha

Se você não se lembra da sua senha, na página de login, clique em Forgot your
password? E siga os passos seguintes.



Configuração Básica

Perfil

Ele contém informações sobre você, como seu nome, nome de usuário, equipes às
quais você pertence, sua foto.

Atualize seu perfil acessando o perfil de usuário no menu suspenso no canto
superior direito.

O que você pode fazer nesta seção:

● Adicione ou mude a sua foto simplesmente clicando em cima do avatar.

● Editar seu primeiro e último nome, em casos que isso não tenha sido feito no
processo de cadastro.

● Altere o idioma de exibição da interface do usuário para o seu idioma
preferido a qualquer momento. Nossa plataforma conta com 3 idiomas
atualmente:

a. Inglês
b. Espanhol
c. Português

● Alterar a sua senha.



Conectando Contas Sociais

Isso é necessário para coletar conteúdo de redes sociais como Facebook,
Instagram, YouTube e WhatsApp. Também para o Facebook é necessário associar
uma conta pessoal para que você possa adicionar os filtros do Facebook ao seu
fluxo.

Para conectar suas contas sociais, clique no menu do canto superior direito e vá até
Contas Sociais.

Nota: Para Facebook e Instagram, certifique-se de primeiro fazer Logout do seu PC antes de
associar ou renovar sua conta social.



Atualmente, você pode conectar os seguintes tipos de contas sociais:

● Twitter: necessário para integrar polls nativas do Twitter com a Flowics.
Também para validar uma lista de contas usando o filtro de Twitter User
Stream.

● Instagram: necessário para pesquisar postagens públicas por hashtag,
comentários, menções à sua conta. Também é necessário recuperar
postagens recentes de uma ou mais contas específicas do Instagram.
Lembre-se de que a conta que você está conectando deve ser uma conta
Instagram Business.

● Facebook: conecte suas páginas do Facebook para coletar conteúdo social
do Facebook. Lembre-se de que o usuário Flowics que irá associar a página
do Facebook deve ser o administrador dessa página.
Para poder adicionar os filtros do Facebook ao seu Flow, lembre-se de que
você deve primeiro adicionar uma conta pessoal do Facebook.

● Google: Conecte a conta da qual você transmitirá seu vídeo ao vivo do
YouTube para coletar as mensagens de bate-papo ao vivo. Conecte também
sua conta do Google para conceder acesso à sua conta do Google Drive,
necessária para integrações com Google Sheets.

● Whatsapp: Use o número de telefone associado à conta do qual você deseja
coletar mensagens recebidas.



Como exemplo, vamos conectar uma conta business do Instagram. Depois de clicar
em Instagram Business na seção de conta social, um pop-up aparecerá, digite seu
nome de usuário e senha do Instagram, clique em login, leia as permissões e
autorize o Flowics.

Para Facebook e Instagram, quanto mais contas sociais você e seus colegas de
equipe conectarem, mais rápido o conteúdo será obtido e disponibilizado em nossa
plataforma.

Nota: Tenha em atenção que a Flowics não poderá ver nem utilizar a sua palavra-passe, nem aceder
à totalidade da sua conta nas redes sociais associadas.



Equipes

Flowics fornece uma maneira de organizar usuários dentro de sua companhia. Ao
criar uma equipe, você pode organizar os usuários em grupos. Os usuários de uma
equipe recebem uma função específica que determina o que eles podem e não
podem fazer dentro da plataforma, o que significa que cada um desses papéis
representa diferentes níveis de permissão.

O Administrador não está associado a nenhuma equipe, no entanto, sendo
administrador você pode acessar a todos experiências em sua empresa, criar
equipes, convidar novos usuários e atribuir a eles uma dos funções disponíveis:

● Gerente: como gerente, você pode criar Experiências, Flows, Páginas, Gráficos, Fontes
de Dados Broadcast e excluí-los também. Você também pode realizar algumas ações
como ativar, parar, editar, publicar, redefinir, importar, convidar novos usuários para sua
equipe, atribuir funções de usuário aos membros de sua equipe, mas você não pode
criar novos gerentes nem visualizar Experiências às quais não têm acesso.

● Especialista: Pode gerenciar as Experiências às quais você tem acesso, pode criar,
editar e excluir Flows, Páginas, Fontes de Dados Broadcast e muito mais. Não é
possível gerenciar membros da equipe.

● Moderador: tenha acesso ao Inbox de Conteúdo, onde você pode aceitar e rejeitar
conteúdo. Como moderador, você pode criar e excluir Coleções, adicionar e remover
conteúdo delas também.

● Visualizador: você verá listadas as Mecânicas de outras equipes como
Visualizador. Dessa forma, você pode conectá-las às Páginas ou Gráficos
criados em outras Experiências para exibir os resultados da Poll ou Scoring
na tela.

● Convidado: O usuário com essa função tem acesso apenas à seção de contas
sociais e é útil para associar contas de terceiros. Por exemplo, você é da



equipe de produção e precisa coletar conteúdo social das contas oficiais dos
convidados / participantes do seu programa de TV para exibir esse conteúdo
na tela. Portanto, convide-os para a Flowics para que eles possam associar
suas contas sociais e dessa forma eles podem conceder permissões para
coletar o conteúdo gerado nas redes sociais associadas.

Se você é Administrador da companhia ou Gerente de Equipe, você deve acessar a
seção Equipes na barra superior em Configuração.

Crie uma equipe clicando em + Nova Equipe (só pode ser feito pelo administrador
da empresa) e comece a convidar novos usuários (Administradores da Empresa e
Gerentes de Equipe podem fazer isso) clicando em + Adicionar Membro.



Consumo da Companhia

Por contrato, sua companhia tem direito a um número X de postagens sociais
mensais coletadas no Twitter. Na seção de Consumo da Companhia, você pode ver
o número total de postagens coletadas com base nos filtros definidos em seus
Flows. Lembre-se que apenas as postagens do Twitter coletadas por seus Flows
consumiram sua cota.

Importante: Cada post do Twitter em cada Flow conta. Por exemplo, se você tiver
vários Flows (digamos 2) coletando a mesma consulta de pesquisa, uma postagem
X será coletada 2 vezes, uma para cada Flow, o que significa que seu consumo para
a mesma postagem é 2.

Para acompanhar o uso do seu contrato, você pode acessar o Consumo da
Companhia na barra superior em CONFIGURAÇÕES.

O Administrador pode ver o consumo total de todas as equipes e de cada equipe
separadamente. Gerentes de equipes e especialistas só podem ver os consumos de
suas equipes.



Além disso, o Administrador da empresa pode ver informações adicionais, como o
tipo de licença contratada, data de início e término do contrato, o valor total de
postagem e impressões atribuídas por mês. Eles também podem ver os módulos
ativos, as cotas de cada módulo e suas consumo.



Nota: se você excedeu o total de postagens permitidas, interrompa as Experiências e/ou Flows que
não está usando e entre em contato com o Customer Success Manager, pois cobranças adicionais
serão aplicadas. O administrador da empresa receberá um email informando quando chegar a 80%
do consumo do mês.

Suporte
Precisa de ajuda ou tem dúvidas? Visite nossa Base de Conhecimento ou entre em
contato com nossa equipe de suporte, é só clicar em Suporte no canto superior
direito.



Usando a nossa Base de Conhecimento
Visite nossa Base de Conhecimento on-line para encontrar respostas rápidas, artigos úteis com
explicações detalhadas sobre todos os componentes e módulos importantes da plataforma,
dicas e muito mais.

Existem muitas maneiras de encontrar o que você precisa em nossa Base de
Conhecimento. Você pode inserir sua pergunta na barra de pesquisa para encontrar
facilmente a resposta e os resultados relacionados. Ou você pode percorrer as
diferentes categorias procurando o que precisa e descobrindo novas informações
que podem ajudá-lo a se tornar um usuário mestre da Flowics.



Categorias

● Dando Início: encontre informações gerais e conceitos básicos que ajudarão
você a entender quais são os componentes mais importantes da plataforma.

● Plataforma: O que é uma Experiência, Usuários e Equipes, configurações de
perfil, recuperação de senha e uso da companhia.

● Social: Aprenda a coletar conteúdo social, configurando Flows e Filtros,
regras de curadoria, moderação usando o Inbox de Conteúdo, Coleções e
como Descobrir Conteúdo.

● Graphics: Encontre informações sobre como criar gráficos baseados em
nuvem usando o editor de gráficos e você também pode encontrar
informações sobre como integrar esses gráficos com software de produção
desktop ou baseado em nuvem por meio de fonte da web ou através de um
fluxo de produção de TV linear usando conexões como SDI, HDMI, etc, para
mostrar esses gráficos em seus programas de TV ou streamings.

● Broadcast: Aprenda a integrar o Flowics usando nosso Middleware / Viz
Social plugin ao seu gerador de caracteres usando as fontes de dados
Broadcast disponíveis.

● Digital: Encontre informações sobre como configurar mecânicas de
participação por meio de suas propriedades digitais (site, aplicativo móvel) e
crie páginas da web para exibir conteúdo social por meio de nossos widgets
de conteúdo / estatísticas.

● Facebook Live: Aprenda a integrar o Flowics a um live do Facebook,
configurando as pesquisas ao vivo do Facebook, as perguntas do Facebook
da Flowics e acionar os gráficos com os comentários do público e os
resultados da pesquisa.

Dentro de cada uma dessas categorias, você encontrará artigos com informações
muito valiosas.

O acesso a nossa KB está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
.



Entrando em contato com o Suporte ao Cliente

Estamos aqui para ajudar! Receba suporte ao iniciar um bate-papo ao vivo ou
envie-nos um email.

Bate-Papo Ao vivo

Para começar a conversar com um representante de suporte ao cliente, acesse a
Suporte, encontre o ícone de bate-papo na parte inferior, clique em nova conversa
e envie-nos suas dúvidas.

E-mail



Envie-nos um email com suas perguntas em

● support@flowics.com [EN]
● soporte@flowics.com [ES]
● suporte@flowcis.com [PT]

A equipe de suporte está disponível para bate-papo ou e-mail ao vivo 24 horas por
dia, 7 dias por semana.

mailto:support@flowics.com
mailto:soporte@flowics.com
mailto:suporte@flowcis.com

