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Download e Instalação
O aplicativo está disponível para download na Apple Store (versão para iPhone) e
Google Play Store (versão para Android). Fazer a instalação do JaCheguei como
qualquer outro aplicativo.

Requisitos importantes
Para funcionamento do aplicativo, é necessário que os seguintes recursos
estejam ativados.
1. Push Notification (Para recebimento de notificações)
2. Geolocalização (Para obtenção da geolocalização no envio dos
alertas)
3. Acesso às fotos para o cadastro das fotos
No caso do aparelho solicitar essas permissões, favor aceitar. Caso opte
por não aceitar, os recursos relacionados não estarão disponíveis.
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Primeiros Passos
As 3 primeiras telas do Aplicativo explicam como funciona a solução. Para prosseguir
para tela seguinte, clicar no botão Próximo.

Faça seu registro – Passo 1 de 3
Para proceder com seu registro, é necessário
informar o DDD (campo numérico de 3 dígitos) e o
número de telefone (campo numérico de 8 a 9
dígitos).
Ler com atenção os Termos de Serviço e a Política
de Privacidade disponibilizados através dos links na
tela e se for o caso, aceitar as condições e clicar no
botão Próximo.
Se você não aceitar as condições, você não poderá
prosseguir com o uso desse aplicativo.
Número de telefone deve estar autorizado por uma
instituição de Ensino
Se apresentar essa mensagem, entrar em contato
com a instituição de ensino para que seu número
de telefone seja autorizado ou para que a instituição confirme o número de telefone
cadastrado.
Já existe um aparelho registrado com esse número
Se apresentar essa mensagem, entrar em contato com a instituição de ensino. Só é
permitido um registro por número de telefone. Se você estiver trocando o aparelho,
necessário pedir que a instituição libere um novo registro.
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Passo de segurança – Passo 2 de 3
Na tela seguinte, você deverá preencher o código
de verificação (campo numérico de 5 dígitos)
informado pela JaCheguei via SMS e clicar no
botão Próximo.
Em caso de não recebimento de SMS:
Você pode pedir a geração de um novo código
através do botão na tela e aguardar o SMS por 5
minutos.
Se mesmo assim não receber, entrar em contato
com a instituição de ensino e solicitar a liberação
de novo registro. Após esse procedimento,
fechar e abrir o aplicativo, para iniciar novo
registro.

Cadastre a foto agora ou faça depois – Passo 3 de 3
Na tela seguinte, você poderá optar por cadastrar a foto agora ou fazer isso depois.
Dependendo da sua escolha, você será
direcionado para uma tela diferente.
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Listagem das Instituições Associadas
Essa tela exibe somente as instituições
contratantes do serviço da JaCheguei e que
informaram seu número de telefone como
autorizado.
São exibidos nome da instituições, tipo, imagem
cadastrada pela instituição e tipo de alerta
habilitado pela instituição: manual, automático
ou ambos.
Ao clicar em uma das instituições dessa lista, é
aberta a tela da Instituição selecionada.
Essa listagem poderá ser acessada através do
menu Home na barra inferior do aplicativo.

Instituição selecionada
Essa tela apresenta as informações da instituição
como nome, tipo, imagem cadastrada e os tipos
de alertas habilitados pela instituição.
Além disso, apresenta os alunos que estudam
nessa instituição junto com a informação de
turma e horário da turma.
Em caso da lista de alunos e turmas estar
incorreta: Contatar instituição de ensino e pedir a
revisão dos alunos/turmas associados.
O aplicativo considerará a lista dos alunos
selecionados, entretanto, irá utilizar o horário da
turma desses alunos para saber se o alerta deve ser disparado. Se um dos alunos
estiver com horário válido, o alerta é emitido somente para esse aluno.
Deve-se remover a seleção do aluno, se o mesmo tiver se ausentado e o pai estiver
buscando somente seus irmãos, por exemplo.
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Se a opção manual estiver habilitada pela
instituição e for sua escolha, serão exibidos 3
botões: Vou Buscar (a ser acionado para aviso de
busca dos alunos aos demais responsáveis),
Estou Chegando (quando estiver nas
proximidades da instituição) e Já Cheguei
(quando estiver na frente da instituição). Esses 2
últimos aparecerão no painel de chegadas da
instituição.
Se a opção automático estiver habilitada pela
instituição e for sua escolha, é exibida uma
explicação e o botão Iniciar. Assim que você sair
para buscar os alunos, clicar no botão Iniciar.
Esse acionamento emitirá um aviso de busca dos
alunos aos demais responsáveis e quando estiver
nas proximidades da instituição, o aplicativo
enviará automaticamente os alertas e os mesmos
aparecerão no painel de chegadas dessa
instituição.
Tanto no caso do alerta manual quanto
automático, você será questionado se deseja
ativar a geolocalização. (Esse questionamento é
feito somente na primeira vez). A diferença é que
na opção manual, a geolocalização é obtida
somente no momento da emissão do alerta a
partir do clique dos botões e no caso do
automático, o aplicativo usa a geolocalização para
emitir automaticamente os alertas.
Os alertas manuais e automáticos só funcionarão
com o recurso de “Location” (geolocalização)
ativado.
No caso dos alertas automáticos, você receberá
mensagens de confirmação que os alertas
automáticos foram gerados.
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O alerta automático funcionará inclusive em modo background (2o plano), para
evitar que o usuário utilize o aplicativo enquanto dirige. Entretanto, o uso contínuo
do GPS em modo background consome drasticamente a bateria do seu dispositivo.
Então, o aplicativo manterá esse recurso ativo por um tempo (configurável através
de tela) após a abertura do aplicativo e a inicialização desse recurso. Você pode
desativar o alerta automático a qualquer momento, simplesmente encerrando o
aplicativo ou alterando para opção manual.
A instituição de ensino pode tornar obrigatório o cadastro da foto do responsável
para ajudar no reconhecimento facial no momento da entrega. Nesse caso, se o
aplicativo detectar que o cadastro da foto não foi realizado, o aplicativo não irá
emitir alertas enquanto esse cadastro não ocorrer.
O envio dos alertas considerará o horário da turma dos alunos.
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Institucional
A tela da instituição permite acesso à tela
institucional que apresenta as informações de
endereço, horário de funcionamento e dados de
contato da instituição.

Botão Pânico
Esse botão deve ser usado em caso exclusivo de
observação de alguma atitude suspeita perto da
instituição.
Assim, que esse botão é acionado, um alerta
vermelho é enviado para o Painel de Chegadas da
Escola.
Isso poderá mobilizar a escola, que poderá adotar
algum procedimento de segurança.
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Últimos alertas
A partir da tela da instituição selecionada, é
possível acessar a tela com os 10 últimos alertas
enviados para essa instituição.

Recados
Ao acessar o menu Recados, é possível visualizar
os 10 últimos recados recebidos e enviados.
Você pode optar por escrever um recado, através
do ícone no canto superior direito da tela, se a
escola tiver habilitado esse recurso.
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Para escrever um recado, basta selecionar a
instituição de ensino, o destinatário e escrever um
assunto, uma mensagem e clicar no botão Salvar.

Eventos
Ao acessar o menu Eventos, é possível visualizar
os eventos informados pela instituição.
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Configurações
Essa tela permite que você configure:
• Cadastrar foto (descrito logo abaixo)
• Duração do funcionamento da
geolocalização após abertura do aplicativo
Deve ser configurado para quem for usar
alertas automáticos e é importante para
economia da bateria do equipamento.
Esse tempo deve ser maior do que o tempo
médio de deslocamento entre o ponto de
origem do responsável e a instituição de
ensino.

• Se deseja receber notificações de aluno
entregue
• Se deseja receber notificações de outros
responsáveis associados ao mesmo aluno
• Tipo de navegação: a pé ou automóvel
• No caso do tipo de navegação ser
automóvel, é possível preencher a placa,
modelo e cor do carro. Essas informações
aparecerão no Painel de Chegadas da
Instituição.
Para alterar qualquer informação dessa tela, clicar
no botão Salvar. Essa tela poderá ser acessada
através do menu Config na barra inferior do
aplicativo.
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Listagem das Fotos
Essa tela apresenta a lista com o responsável
associado ao número de telefone informado e os
alunos associados ao responsável.
Serão exibidos os nomes e as fotos se o cadastro
já tiver sido realizado anteriormente.
Ao clicar em uma dos itens dessa lista, é aberta a
tela de Alterar Foto.
Essa listagem poderá ser acessada através do
menu Config opção Cadastrar Foto.

Alterar Foto
Nessa tela, será possível alterar a foto.
Ao clicar no botão Alterar Foto, será possível
escolher uma foto do seu dispositivo e fazer o
upload dessa foto.
É possível também fazer o cancelamento do
Upload da foto, bastando clicar no botão Cancelar
Upload.
Se o aplicativo solicitar acesso às Fotos, favor
aceitar para uso desse recurso.
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Sobre
Essa tela é acessada através do Menu Sobre na barra inferior do aplicativo e contém
informações sobre a JaCheguei, sobre a Exec Tecnologia Ltda (empresa que
desenvolveu e mantém a JaCheguei) e a versão do aplicativo.
Além disso, essa tela apresenta links para envio de Log para apoio no suporte
técnico, os termos de serviço, politica de privacidade, help e histórico das versões.
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Recomendações IMPORTANTES para dia-a-dia
Uso de alertas automáticos
Antes de sair do ponto de origem:
• Abrir o aplicativo
• Aguardar o carregamento da listagem das escolas
• Selecionar a escola destino e acionar o botão Iniciar
• Pressionar o botão Home (na frente do equipamento) para minimizar
aplicativo ou deixar o equipamento entrar em background (2o plano) sozinho

Recebimento de notificações dos alertas automáticos
O dispositivo móvel deverá receber notificações somente se houver aceite no uso
do recurso de Push Notification.
Existem diferenças na forma de notificar que são dependentes do Sistema
Operacional do equipamento:
IOS

Android

Alerta aparece na tela do
equipamento e um sinal sonoro é
emitido, além da vibração do
equipamento

Alerta aparece somente no painel das
notificações, um sinal sonoro é
emitido, além da vibração do
equipamento

Para essas notificações, o aplicativo faz uso do serviço Apple Push Notification
Service - APNs fornecido pela Apple e Google Cloud Messaging for Android - GCM,
fornecido pela Google para recebimento das notificações e está sujeito às condições
de garantia de entrega desses fornecedores.
A JaCheguei oferece esse recurso como uma forma de facilitar o uso do aplicativo.
No caso, as notificações de alerta enviadas por esse serviço, podem também ser
confirmadas através da tela de Últimos Alertas Enviados.
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Falha no envio do alerta automático
Confirmar as seguintes situações:
• O aplicativo foi reaberto? (Se não, é necessário reabrí-lo.)
• A instituição de ensino está configurada como automático e o botão Iniciar foi
acionado? (Se não, alterar para automático e iniciar).
• Visualizar a tela dos últimos alertas enviados para a instituição. O alerta está
listado? (Se sim, houve falha no recebimento da notificação. Ler as
orientações sobre esse item).
• Verificar as condições de Internet
• O tempo em que o aplicativo foi aberto e o tempo em que o aplicativo deveria
gerar o alerta, excedeu o tempo de configuração em background? (Se sim,
aumentar esse tempo na tela de Configurações do aplicativo).
• O alerta a ser enviado ocorreu dentro do horário de busca dos alunos?
o Checar os horários de busca das turmas dos alunos
• O último alerta enviado ocorreu há menos do que 4 horas? (Se sim, o
aplicativo faz uma checagem para evitar que alertas sucessivos sejam gerados
desnecessariamente).

Mensagens de Timeout e Falha na Conexão Internet
O aplicativo exibirá mensagens de Timeout quando não conseguir conexão Internet
ou essa conexão exceder um tempo limite. Tentar novamente.
No caso de telas que fazem carregando de informações, se essa mensagem for
exibida, basta acessar outra tela e voltar novamente na tela desejada.
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Como fechar o aplicativo
O procedimento para fechamento do JaCheguei é exatamente o mesmo para
qualquer outro aplicativo.
Você pode fechar o JaCheguei e abrir somente quando for usar.
IOS

Android

Pressione 2 vezes o botão Home
(na frente do equipamento).

Pressione 1 vez o botão Home (na
frente do equipamento) até que a
lista dos aplicativos apareça.

Todos os aplicativos abertos serão
exibidos.
Deslize para cima o aplicativo que
deseja fechar.

Todos os aplicativos abertos serão
exibidos.
Deslize para esquerda o aplicativo que
deseja fechar.

Contato
Você pode nos contatar sobre qualquer questão e uso do serviço, problemas no uso
do aplicativo através do nosso site jacheguei.com.br ou pelo e-mail
contato@jacheguei.com.br.
As fotos e nomes que aparecem nesse documento são fictícios. Qualquer semelhança com a realidade se trata de
mera coincidência.

Muito obrigado!
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