
   Notificações pop-up são avisos que podem ser configurados para notificar o usuário de alguma ação ou evento que 

ocorra. Essas notificações têm por objetivo transmitir alguma informação para o usuário de uma forma instantânea, 

ou seja, ao realizar algum comando ou tarefa específica o usuário é notificado no mesmo momento. 

  

CONFIGURAÇÃO 

  

Para configurar uma notificação por pop-up é necessário criar um Alerta em Segurança – Alertas. Neste alerta deve-

se marcar a opção “Notificação”, que é representada por um checkbox, e informar quais usuários poderão receber a 

notificação. 

 

 
No campo “Usuários notificação (popup)” deve ser informado o usuário ou um grupo de usuários podem receber a 

notificação por popup. É possível configurar um texto processado para retornar o ID (inteiro) ou UserID (texto) do 

usuário que será notificado, separado por “,” (vírgula). Conforme imagem abaixo: 



 
No “Motivo” do alerta é necessário informar qual “Tipo de notificação” que o Alerta irá gerar, podendo ser apenas E-

mail, apenas Notificação (popup) ou E-mail e Notificação (popup). 

 
Ao selecionar alguma das opções de notificação por pop-up, é habilitada uma segunda aba onde serão configurados 

os parâmetros para a notificação. 



 
Em qualquer um dos campos da configuração do tipo “Memo” é possível utilizar texto processado. 

  
Script de abertura de registro: pode ser informado um comando Javascript que será executado ao clicar no texto do 
popup. Deixar em branco para que o registro associado a notificação seja aberto pela tela padrão de edição. 
Para acessar informações da respectiva notificação via JavaScript, basta informar this.[propriedade]. 
  
Ex.: this.title.  
  
Abaixo relação de propriedades: 
• title: texto, título da notificação. 
• status: inteiro, status da notificação. Os valores válidos são: 
0 = Nova 
1 = Adiada 
2 = Descartada 
• message: texto, mensagem apresentada na notificação 
• eventDate: inteiro, timestamp JavaScript da data do evento. 
• parentID: inteiro, id do registro pai 
• parentMember: texto, nome do campo de ligação com o registro pai 
• interfaceName: texto, interface do registro notificado 
• recordID: inteiro, id do registro notificado 
• notificationDate: texto, timestamp JavaScript da data da notificação. 
  
Campo data de notificação ou só data: 
Campo obrigatório que é a data de notificação para o usuário. Pode ser informado o nome de um campo da interface 
do motivo de alerta ou um texto processado que retorne uma data no padrão da Quellon (formato: yyyyMMdd 
HHmmss).  
  
Importante: Caso a data de notificação estiver nula, o registro de envio de alerta não será gerado. 
  
Campo contém data evento ou só data: 



Data que irá aparecer no “balão” da notificação, ou seja, a data de aviso. Pode ser informado o nome de um campo 
da interface do motivo do alerta, ou o texto processado que retorne uma data no padrão Quellon (formato: yyyyMMdd 
HHmmss). 
  
Para que seja apresentada a data atual do registro e não a da época da geração do registro de notificação, colocar o 
prefixo “~” (símbolo til), conforme exemplo abaixo: 
Ex.: ~DataEncaminhado  
  
Campo ligação registro pai: 
Informar membro da interface do motivo do alerta que aponta para o cadastro do usuário que deve receber o 
alerta. Deve ser um lookup que aponta para LoginUsers. 
Ex.: Colaborador.LoginUsers 
  
Campo contém id pai ou só id: 
Deve ser informado, se preenchido a configuração “Campo ligação registro pai”. Permite configurar texto processado 
para retornar o id do registro pai ou nome do campo que contém o id do usuário a ser notificado. 
Ex.: {Colaborador.LoginUsers.ID} 
  
Condição de notificação: 
Se informado, o texto será processado para servir de condição se deve mostrar ou não a notificação para o usuário. 
Necessário para casos onde a notificação a ser apresentada, precisa avaliar por exemplo, se o registro ainda está ativo 
ainda. Se o texto resultante do processamento for vazio, o popup será descartado e não será apresentado para o 
usuário. Se o texto resultando for diferente de vazio, a notificação será apresentada. 
  

O título e o assunto apresentados na notificação são configurados na tela de edição de textos do motivo de alerta. 

 
  

  

 

 

 

 



FUNCIONAMENTO 

  

Após realizadas as configurações do Alerta e Motivo do alerta, as notificações serão geradas respeitando as condições 

e regras configuradas. Quando a notificação popup for gerada, será apresentada uma janela no canto inferior direito 

da tela, e ao clicar no texto da notificação é aberto o registro da interface configurada no Motivo do Alerta 

correspondente. 

 
A notificação pop-up pode ser descartada quando o usuário visualizar ou adiar por algum tempo pré-definido, e o 

sistema retorna a notificar o usuário. 

É possível verificar todas as notificações através do ícone “Sininho”, no canto superior direito, onde é possível também 

filtrar por notificações Adiadas, Descartadas e Não lidas, conforme imagem a baixo. 

 


