CIRCULAR Nº 298/18
ASSUNTO: Nova Plataforma Informática -SIGDJUDO

Odivelas, 6 de dezembro de 2018

Ex.mos Senhores
Em virtude da Microsoft ter descontinuado a plataforma "Silverlight", a Federação
Portuguesa de Judo (FPJ) viu-se forçada a migrar a aplicação que gere a Base de Dados
de Federados para uma nova plataforma com uma linguagem de programação atualizada
e mais versátil. Aproveitando ao mesmo tempo para efetuar melhoramentos, no sentido
de ir ao encontro das necessidades dos Clubes e Associações que nos fizeram chegar os
seus comentários e sugestões.
Esta nova plataforma foi especialmente desenvolvida e otimizada para os Browser’s
“Google Chrome” e “Mozilla FireFox”. Contudo pode ser acedida através doutros
"Browsers" quer em PC's, "Smartphones" ou "Tablets".
No sentido de salvaguardar algum contratempo, com eventuais dificuldades de
funcionamento ou adaptação, decidiu-se, nesta fase de transição, manter as duas versões
operacionais até que tudo esteja devidamente funcional e compreendido por todos os
agentes do Judo que utilizam a SIGDJUDO.
Em sintonia com a empresa que nos presta apoio informático, decidimos efetuar uma
transição faseada, de modo a que tudo se processe com a maior normalidade, no sentido
de não afetar o bom funcionamento dos serviços dos Clubes, das Associações e da FPJ.
Nesta fase, entra em funcionamento o módulo de Revalidações e Aprovações.
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Adicionalmente optámos por implementar novas regras de segurança, no sentido de evitar
tentativas de acessos indevidos que estavam a originar bloqueios nos "login's" a algumas
Associações. Neste contexto, à semelhança do que já se verificava com os colaboradores
da FPJ, todos os utilizadores passarão a ter uma identificação nominal de acesso à
Aplicação.
Assim, se a Associação ou Clube tiver mais que uma pessoa a aceder à aplicação, deve
solicitar um acesso para cada uma. Informando o nome, apelido, e-mail e nº de telemóvel
de cada uma delas, para que possamos enviar-lhe as respetivas credenciais de acesso.
As Associações e os Clubes deverão solicitar os respetivos acessos para o endereço
eletrónico oficial da Federação Portuguesa de Judo (secretaria@fpj.pt), indicando os
dados de cada pessoa que terá acesso à SIGDJUDO.
O endereço da nova plataforma é o seguinte:
http://77.91.206.108:8080/SIGDJUDOv01/Home/Index
Saudações Desportivas
O Presidente da FPJ

Jorge Fernandes
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