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1. Funcionamento da SV do PDI
A continuación amósanse as pantallas da Secretaria Virtual do PDI que interveñen no proceso
de solicitude dun permiso

1.1 Creación dunha solicitude
Se non temos ningunha solicitude activa (en estado en preparación ou solicitada) poderemos
proceder a realizar unha nova solicitude. Para isto premeremos no botón “Realizar Solicitude”
que se amosa na seguinte imaxe.

Ilustración 1. Solicitudes de Permiso realizadas

O primeiro paso para realizar devandita solicitude, será, cubrir os datos da solicitude,
indicando a data de inicio e fin do permiso e unha descrición do mesmo, Unha vez realizado
isto, prememos no botón “Seguinte” para xestionar as substitucións da solicitude.

Ilustración 2. Datos da solicitude

No seguinte paso teremos que engadir as persoas as que lle queremos enviar una solicitude de
substitución, para isto escribiremos o nome ou apelidos no cadro de texto habilitado. Unha vez
atopemos a persoa, premeremos no seu nome e premeremos na icona de engadir. Lembre
que para poder solicitar un permiso, todas estas solicitudes de substitución deben aceptarse.
Se hai algunha que se rexeita deberá desistir a solicitude e realizar unha nova.

Ilustración 3. Substitucións da solicitude de permiso

Unha vez seleccionadas as persoas, o único que nos queda e confirmar os datos da solicitude e
gardala. Neste momento procedese a enviar un aviso por correo electrónico as persoas que se
lle pediu a sustitución.

Ilustración 4. Confirmación solicitude

1.2 Xestión dunha solicitude
Nesta sección explicaremos as diferentes accións que se poden levar a cabo despois de gardar
a solicitude. A Pantalla de solicitude ten o seguinte aspecto

Ilustración 5. Solicitude de permiso

No apartado das substitucións, poderemos enviar correos recordatorios premendo na icona
correspondente. Estes correos só se poden enviar se a solicitude de substitución atópase no
estado “Solicitada”.
Engadir un documento PDF a solicitude, para isto escribiremos o nome do documento,
seleccionamos o documento e prememos na icona de gardado.
Por ultimo poderemos desistir a solicitude en calquera momento. Para poder solicitar o
permiso que este pase a avaliación correspóndente para ser aceptado ou rexeitado. Terán que
estar aceptadas todas as solicitudes de substitucións.

