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Entrando em contato com outros
usuários 

O GeoNode permite que você se comunique por mensagem com
outros usuários e grupos registrados.
Para enviar uma mensagem a alguns usuários e / ou grupos, você
pode seguir o link Usuário  da mensagem  na página Perfil (consulte
Atualizando o perfil ) ou na página de detalhes do perfil (consulte a
seção anterior Visualizando informações de outros usuários ) desse
usuário.

Enviar mensagem para usuários e grupos

http://docs.geonode.org/en/2.10.x/index.html
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/index.html
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/users_groups/index.html
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/accounts_user_profile/updating_profile/index.html#editing-profile
http://docs.geonode.org/en/2.10.x/usage/users_groups/users_info.html#user-info


Insira seu conteúdo, digite um assunto e clique em Enviar mensagem

para enviar a mensagem aos usuários e grupos que você selecionou.
Você será redirecionado para a página de detalhes da conversa
relacionada ao assunto.

Sua mensagem

A página da Caixa de entrada 

Você pode ver suas conversas na página Caixa de entrada , acessível
através do botão Voltar à caixa de entrada  (veja a figura acima) ou no
link Caixa  de entrada  do menu do usuário.

Link da caixa de entrada



A imagem abaixo mostra como deve ser a página da Caixa de entrada
.

Página Caixa de entrada

Na Caixa de entrada, todas as mensagens não lidas são listadas. Você
ainda não recebeu nenhuma mensagem, portanto sua Caixa de
entrada está vazia. Se você alternar para a guia Todas, poderá ver
todas as conversas em que está envolvido.

Todas as suas conversas

Quando algum usuário envia uma resposta para sua mensagem, sua
Caixa de entrada mostra, veja a imagem abaixo para um exemplo.

Uma resposta à sua mensagem



Você pode abrir os detalhes da conversa clicando no link Assunto .

Detalhes da conversa

Como você pode ver na figura acima, na página Conversa , você
pode escrever uma resposta rápida. Digite sua mensagem na caixa
de texto e clique em Enviar resposta  para fazer isso.

Na página Caixa de entrada , também há o botão Criar mensagem  ,
que fornece um link rápido para o formulário de criação de
mensagens.


