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Guia de Referência Rápido 

 

O aplicativo Agenda Profissional tem como objetivo principal o agendamento de compromissos e 
registros de atividades profissionais. 
Pode ser usado por diversos ramos de atividade como por exemplo vendedores autônomos, 
representantes comerciais, profissionais liberais, barbearias, salão de beleza entre outros. 
Os principais benefícios deste aplicativo é a organização e registros das suas tarefas de modo 
que você tenha as informações de forma simples e rápida sempre que precisar. 
O aplicativo pode ser usado de forma individual ou em equipe. 
A seguir você verá os seguintes recursos do aplicativo: 
 
Agenda: onde é feito o registro da atividades com data, hora e descrição; 
Portifólio: é um recurso que permite exibir o antes de depois de alguns serviços; 
Preços: tabela de produtos e serviços que você trabalha; 
Clientes: cadastro dos seus clientes, com telefone, e-mails e outras informações; 
Profissionais: cadastro da equipe que vai ter acesso a Agenda e demais recursos do app; 
Financeiro: lançamento de receitas e despesas em geral (só é acessado pelo administrador); 
Gráficos: gráficos de atendimentos e recursos financeiros (só acessado pelo administrador);  
Seu Negócio: informações e configurações para funcionamento do aplicativo. 
 
O acesso pode ser feito por meio de qualquer computador ou celular com acesso a internet. 
O endereço para acesso ao aplicativo é: http://www.lcinfo.com.br/agenda  

 
O acesso é feito por meio de usuário e senha previamente cadastrados. 
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Usando suas credenciais você é direcionado a tela “Principal” onde é possível ter uma visão geral 
das informações do sistema:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu de acesso aos 

recursos do aplicativo Cabeçalho Personalizado: O aplicativo vai exibir o 

logotipo e nome do seu negócio em todos os 

módulos do aplicativo 

Gráfico de atendimentos efetuados no ano vigente 

Principais contadores 
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Ao acessar o módulo da Agenda são visualizados tudo que foi marcado para a data do dia. 

 
 

Em pesquisar Agendas você seleciona o profissional e data desejada para que seja exibido o resultado. 

 
 

Em marcar hora você registra as informações para o agendamento. 

 
 

Guias de recursos: marcar 

hora e pesquisar agenda 
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Ao concluir o atendiemnto você deve finalizar o agendamento no aplicativo clicando no icone de lupa na 

linha referente ao registo. 

 

 
 

Em seguida vai ser aberto os campos para “Finalizar o atendimento” onde será registrado os custos do 

atendimento. 
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Em Portifólio você poderá deixar registrado até cinco casos para demonstrar o antes e depois dos seus 

serviços. 

Esse recurso é usado principalmente para demonstrar um serviço executado anteriormente de forma rapida e 

organizada. 
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O módulo de preços é utilizado para registrar os serviços e produtos que você trabalha. 

Essas informações também são usadas para finalizar o  agendamento. 

 
 

 

Em clientes o processo é o mesmo, você vai cadastrar os seus clientes para ter um facil acesso ao contato 

deles e facilitar ainda mais o cadastro do agendamento, pois você só vai precisar selecionar o cliente que já 

foi cadastrado aqui. 
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O módulo profissionais é onde são registrados os usuários que terão acesso aos recursos do aplicativo. 

 
 

Neste cadastro é possivel informar o tipo do usuário se é um “administrador” que vai ter acesso a todos os 

recursos do sistema ou se é um “profissional” que vai ter acesso limitado. 
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O módulo “financeiro” é um recurso restrito para os usuários registrados como administrador. Aqui você vai 

poder visualizar facilmente o movimento diario e podendo pesquisar os totais do movimento mensal. 

 
Em “Gráficos” você vai poder visualizar a movimentação do “Seu Negócio” com informações que te 

ajudam a planejar as melhores estrategias. 
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Em “Seu Negócio” você vai encontrar informações sobre o registro do aplicativo e outras configurações 

como por exemplo o horario de atendimento da agenda e inclusão das imagens do logotipo e portifolio. 

 
 

Se tiver mais alguma dúvida entre em contato pelo e-mail: suporte@lcinfo.com.br ou direto pelo watsapp: 

11 986791400. 
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