Perguntas Frequentes relacionadas ao Portal
Modelo
•
•
•
•
•
•
•
•

Quais os primeiros passos para implantar o Portal Modelo do Interlegis
Como faço para configurar a previsão do tempo no portal modelo?
É possível instalar o Portal Modelo em qualquer distribuição do Ubuntu?
Como proceder para adquirir Domínio?
Após hospedado o site, como funciona o procedimento de atualização da página?
O portal mudou de idioma?
Como aprender Plone?
Como criar e manipular formulários no Plone / Portal Modelo?

* Os Primeiros passos para instalar o portal modelo

Como faço para configurar a previsão do tempo no portal
modelo?
Clique nesse link:
http://athos.inmet.gov.br/prev_clima_tempo/previsao/dbHTMLCapreCid_X.php?
cidade=&Submit=OK
Então localize a cidade e copie sua URL. Faça login no portal modelo e entre em Preferências >
Previsão do Tempo > Edição. Cole a URL que você copiou no campo URL da Previsão e salve.

É possível instalar o Portal Modelo em qualquer distribuição
do Ubuntu?
É possível InstalacaoPortalModelo em qualquer versão do Ubuntu (assim como em qualquer outra
distro), com a instalação via Pacote de instalação Unificada. Confira na documentação de ajuda.

Como proceder para adquirir Domínio?
Entre em contato com o órgão responsável do seu estado: RegistroDominios

Após hospedado o site, como funciona o procedimento de
atualização da página?
Você poderá acessar normalmente a ZMI passando um '/manage' na URL do portal (Exemplo:
http://www.camarateste.gov.br /manage). E a manutenção do conteúdo poderá ser feita através da
interface do portal, pelos usuários que se autenticarem e tiverem as devidas permissões de escrita.

O portal mudou de idioma?
Quando logado, acesse o link 'Preferências' da caixa de Preferências, depois 'Configurações de
Idioma'. Veja se está marcado Português do Brasil. Se sim, salve e veja se volta ao normal, se não,
escolha esta opção.

Como aprender Plone?
O Plone é um CMS que serve como base para o Portal Modelo. Você pode começar assistindo a
esses vídeos: http://ftp.interlegis.gov.br/pub/interlegis/video/VideosPlone/

Como criar e manipular formulários no Plone / Portal
Modelo?
Faça o donwload do arquivo form_controller.zexp e mova esse arquivo para o diretório import da
sua instância de Plone ou Portal Modelo. Então, pela ZMI, clique no botão import/export e faça a
importação desse arquivo.
Você verá que foi criada uma pasta chamada form_controller na raiz do Plone. Entre nessa pasta e
clique em cada objeto cujo nome termina com _form. Clique na aba Test e perceba que cada um
renderiza um pequeno formulário com diferentes comportamentos. Estude o código fonte desses
formulários e entenderá as diferenças sobre como fazer formulários para o Plone, desde os mais
comuns até os com mais recursos.
Outra opção mais amigável, porém menos performática e flexível, é utilizar o PloneFormGen.

