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O presente manual tem por intuito ser um material de 
apoio aos usuários do eLEO, sistema para gestão de 
Clubes e Distritos LEO, onde são apresentados os 
principais recursos do software, tutorial dos módulos do 
sistema, bem como todas as informações pertinentes e 
que orientem os usuários a utilizar da melhor forma 
possível a ferramenta e tirar o melhor proveito dela.

Em caso de mais dúvidas, entre em contato através do 
e-mail informatica@dmleold.org enviando a sua pergunta 
ou sugestão. Ficaremos felizes em responde-lo.

Seja bem-vindo ao eLEO!
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CAPÍTULO 1

Níveis de Usuários

 O acesso ao eLEO é simples, uma vez possuindo um 
usuário e senha, basta acessar pelo seu navegador o 
website eleo.dmleold.org.
 
O usuário de acesso ao sistema é obtido pelo Clube 
através do seu Distrito LEO ou entrando em contato com 
informatica@dmleold.org via e-mail.
 
Cada Clube possuí dois usuários que se distinguem pelos 
níveis de permissões que possuem dentro do eLEO ao 
utilizar o sistema.
 
Estes dois tipos de usuários são denominados como 
administrador e padrão.

Usuário Administrador

 Este usuário, como o próprio nome sugere, tem por 
objetivo realizar a administração do Clube dentro do 
eLEO. O administrador pode, dentro do sistema, realizar 
cadastros, edições, atualizações e remoção dos dados 
dentro do sistema.

O Clube possuí apenas um único acesso de administrador 
a conta do Clube no eLEO.

Usuário Padrão

 Este usuário, ao contrário do administrador, pode 
apenas visualizar as informações do Clube.
 
O Clube possuí apenas um único acesso padrão a conta 
do Clube no eLEO.

Quem deve possuir estes acessos?

 Os acessos devem ser concedidos da seguinte forma 
para os Companheiros:

- Administrador: Gabinete do Clube - Presidente, 
Vice-Presidente, Secretários, Tesoureiros, 
Assessores, etc. O mesmo usuário e senha de 
admin. para todos;

- Padrão: Associados em geral do Clube, podendo, a 
critério do Clube, para convidados também. O 
mesmo usuário e senha de usuário padrão para 
todos.

Usuários e Permissões.



CAPÍTULO 2

Interface do Sistema

 A interface do eLEO foi desenvolvida para ser a mais 
simples e intuitiva possível.

É responsivo, ou seja, pode ser acessado tanto de um 
computador quanto de um smartphone e executar as 
mesmas tarefas sem problemas.

Utiliza a linguagem visual Material Design, linguagem 
visual esta desenvolvida e utilizada pelo Google e seus 
produtos, sites e aplicativos.

 O menu lateral da página permite a navegação 
através dos módulos do sistema. Na versão para 
dispositivos móveis este menu fica escondido e para ser 
acessado deve ser pressionado o ícone com três traços 
no canto superior esquerdo.

No topo do menu lateral está indicado qual o nível de 
permissão do usuário. Quando estiver “admin” indica que 
você está como administrador, quando não indicar nada, 
você está como usuário padrão.

Logo abaixo está o nome do seu Clube.

Em seguida estão listados os módulos do sistema. Ao 
selecionar um, você será redirecionado a respectiva 
página do módulo do seu Clube.

A barra azul no topo indica o nome do módulo no qual 
você está e, no canto superior direito, a opção de sair do 
sistema (logout). Na versão mobile está opção está no 
menu lateral.



CAPÍTULO 3

Tela de Início

 A tela de início mostra rapidamente algumas 
informações importantes para os Associados do Clube.

É mostrado as próximas atividades do calendário do 
Clube e os lembretes criados que ainda não expiraram.

Exemplo de Tela de Início.

 Os módulos de Calendário e Lembretes serão 
descritos nos próximos capítulos deste manual.



CAPÍTULO 4

Módulo de Associados

 Para realizar o cadastro de um Associado é 
necessário que você preencha corretamente todos os 
campos para que o botão "Cadastrar" seja liberado.

O gráfico de frequência geral mostra a frequência geral 
dos associados por mês. Soma-se a frequência de todos 
os associados nas reuniões do mês e calcula-se a média 
simples.

O gráfico de rosca mostra quantos associados tem mais e 
menos de 75% de frequência em reuniões apenas. 
Pega-se a média da frequência de todos os associados e 
separam-se em dois grupos, mais de 75% e menos de 
frequência. O cálculo é baseado em todo o período em 
que houve reuniões.

Ao lado é apresentado o Associado e menos frequência e 
também qual é a média do Clube. O cálculo é baseado em 
todo o período em que houve reuniões.

Obs: É preciso sempre manter as listas de presença preenchidas 
e atualizadas para que os dados sejam fiéis a realidade do Clube.

Formulário de Cadastro de Associado.

Frequência Geral dos Associados por Mês.



Frequência Geral em Reuniões e Maior/Menor e Média de Frequência do 
Clube.

  Além dos recursos gráficos, também é possível 
ver as informações pertinentes de cada Associado, tanto 
como usuário padrão como administrador, porém é 
apenas o administrador que pode ter acesso ao 
percentual de frequência de cada Associado 
isoladamente.

Lista de Associados do Clube.

 Na opção “RTMA” é possível gerar automaticamente 
o Relatório Trimestral de Movimentação de Associados do 
Clube (RTMA).

Ao selecionar a opção, abrirá uma janela onde é preciso 
preencher os dados corretamente. O período de início e 
fim que vai contemplar o relatório, o trimestre desejado.

Assim que você confirmar as opções, clique em “Gerar”. 
O relatório será gerado e baixado automaticamente.

Gerar RTMA do Clube.
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CAPÍTULO 5

Módulo do Calendário

 Para realizar o cadastro de uma atividade no 
calendário do Clube é necessário que você preencha 
corretamente todos os campos para que o botão 
"Cadastrar" seja liberado.

Existem dois tipos de atividades: Eventos, referente a 
realização de ações/projetos, viagens, eventos do 
Clube/Distrito/Distrito Múltiplo; Reunião, referente apenas 
as reuniões do Clube; e Campanhas, que pode ser 
referente a campanhas, projetos, atividades filantrópicas, 
etc.

São listados todos os eventos e reuniões do Clube. 
Clicando em cada um é aberta a bandeja contendo todas 
as informações da respectiva data.

Ao administrador é possível fazer a edição ou exclusão 
dessa atividade. Também é possível preencher a lista de 
presença dos Associados em cada reunião do Clube após 
a data de realização do mesmo.

Obs: É preciso sempre manter o calendário atualizado para que os 
dados sejam fiéis a realidade do Clube.

Formulário de Cadastro de Atividade.

Eventos, Reuniões e Campanhas do Clube por Mês.



Anexar atas, fotos e quaisquer outros arquivos é simples, 
basca selecionar a opção “Editar” e ao final da janela 
aberta selecionar “Anexar Arquivos”.

Estes arquivos podem apenas ser adicionados pelo 
administrador, mas podem ser vistos e acessados pelo 
usuário padrão também.

É possível gerar também o RTA (Relatório Trimestral de 
Atividades). Basta clicar no botão “RTA” e preencher as 
informações requeridas, assim como no RTMA do módulo 
de Associados. O relatório será gerado e baixado 
automaticamente.

Lista de Atividades do Clube.

 O preenchimento das listas de presença é um 
processo simples. Selecionando “Editar” da atividade 
cadastrada, basta selecionar “Lista de Presença”.

Uma vez aberta a janela, basta selecionar os 
Companheiros que participaram da reunião e depois em 
“Salvar” para finalizar o processo.

No módulo de Associados, os dados e gráficos e de 
frequência serão automaticamente atualizados.

É possível anexar um arquivo contendo a lista de presença 
dos Associados, como mostrado anteriormente.

Exemplo de Lista de Presença.

9



CAPÍTULO 6

Arquivos, Contatos e 
Lembretes

 Através do eLEO é possível gerenciar os arquivos, 
contatos e lembretes do Clube.

Os arquivos podem ser cadastrados preenchendo 
corretamente o formulários. Podem ser anexados arquivos 
de no máximo 50 MB, podendo ser de qualquer formato. 
Após a finalização do upload do arquivo, os usuários 
podem ver e também baixar o mesmo a qualquer 
momento.

Os membros da diretoria do Clube e do Gabinete Distrital 
possuem seus contatos atualizados e anexados na página 
de Contatos.

É possível fixar lembretes rápidos no formato de post its. 
Os lembretes podem ser uma forma rápida e fácil de 
comunicar aos Associados do Clube. Os lembretes 
possuem uma data de expiração e, após essa data 
definida, são automaticamente removidos.

Cadastro e Lista de Arquivos do Clube.

Cadastro e Lista de Lembretes do Clube.



CAPÍTULO 7

Reportar Bugs e 
Sugestões

 Caso você encontre algum erro (bug) no sistema, por 
favor, nos comunique através do endereço de e-mail 
informatica@dmleold.org.

Comunicar esses erros nos ajuda a tornar o sistema 
melhor.

Possíveis erros que podem ser encontrados:
 - Falha na realização de cadastros, edições, etc;
 - Falha na listagem das informações;
 - Sistema offline/indisponível;
 - Lentidão;
 - etc.

Se você precisar de mais ajuda para entender como o 
sistema funciona, não hesite em entrar em contato. 
Ficaremos felizes em ajudar.

mailto:informatica@dmleold.org
mailto:informatica@dmleold.org
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