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1. ACESSO À PLATAFORMA
Após a compra do dispositio  hronoLiie, deie dirigir-se à plataforma online com o 
endereço: http://platorm.chrono-liie.com/login 

Uma iez carregada a página deie ier a seguinte imagem:

2. REGISTO DE DISPOSITIVO
Para usufruir do sistema ChronoLive na sua totalidade, o dispositio deie primeiro
ser  registado.  Para  tal,  basta  clicar  no botão ierde acima denominado “Registar
dispositivo”. Após clicar no botão deierá ier o seguinte ecrã:
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Neste formulário deierá preencher os dados pedidos. À exceção dos campos IMEI e
Nr de Série, todos os dados pedidos são em relação ao utlizador, e serão utiiizdos
pzrz futurzs credencizis do mesmo.

Após o preenchimento correto dos dados, o deierá conseguir ier um noio botão
denominado “Confirmar Dados”.   aso este botão não apareça,  deierá confrmar
noiamente os dados do dispositio pois isso signifca que não se pôde ierifcar a
autentcidade dos dados.
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 aso tenha dúiidas onde conseguir os 
dados referentes ao IMEI e ao Nr. de Série, 
procure este autocolante na BlackBox do 
seu dispositio  hronoLiie



Após clicar em “Confirmar Dados”, é dado ao utlizador uma últma oportunidade de
reiisão aos dados inseridos, na qual pode ioltar atrás se assim entender.  aso esteja
tudo correto, bastará clicar em “Enviar Pedido”, como mostra a imagem abaixo.

Após o pedido ter sido eniiado, deierá estar atento à sua caixa de correio do e-mail
que foi indicado acima. Dentro de momentos deierá receber uma e-mail idêntco ao
seguinte:

Para dar contnuidade ao processo de registo, apenas deie confrmar os seus dados
e clicar em Confirmar Registo. 
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Após clicar  no botão “Confirmar Registo”,  será reencaminhado para a página de
autentcação da  plataforma noiamente  (imagem acima),,  mas desta  iez  com um
aiiso a confrmar que o registo do dispositio decorreu como pretendido. A partr
deste momento pode entrar na plataforma com as credenciais que escolheu, que
recebeu por e-mail (imagem abaixo),.
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3. CRIAÇÃO DO EVENTO
Sempre que o utlizador se autentcar na plataforma ChronoLive irá ier o seguinte
ecrã:

Aqui poderá escolher se quer prosseguir para a aplicação, que é utlizada durante as
proias para comunicar com os pilotos e seguir a sua prestação em tempo real, ou se
quer prosseguir para a plataforma, onde é possíiel criar eientos priiados e gerir
toda a informação relatia a dispositios, pilotos, etc. Para o exemplo que estamos a
explicar neste manual, deierá clicar no painel  PLATAFORMA,  onde irá deparar-se
com o seguinte ecrã:
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Para criar um eiento o utlizador dispõe de duas alternativas distintas: utlizar o
botão existente no dashboard inicial, ou utlizar a aba existente na barra lateral.  aso
utlize a primeira opção, pode ignorar o ecrã seguinte.

Aqui  pode  ier  uma tabela  com detalhes  acerca  de todos  os  seus  eientos,  caso
existam. Para criar um noio, basta clicar no botão assinalado Adicionar.

No ecrã seguinte o utlizador deierá preencher os dados relatios ao eiento que
pretende criar.
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Algumas notas:
● Os campos País e Modalidade são OPCIONAIS. Apenas seriem para fltrar a 

lista de circuitos.
● A escolha do circuito deierá ser feita com o preenchimento do campo. À 

medida que o utlizador escreie (mínimo de 3 letras), irá aparecer uma lista de 
circuitos disponíieis, na qual o utlizador pode clicar diretamente para 
confrmar a sua seleção.

● A escolha do início e fm do eiento estão condicionadas pela quantdade de 
créditos disponíieis na conta do utlizador. Para mais esclarecimentos, é faior 
consultar o Passo 4 deste documento.

4. COMPRAR CRÉDITOS

 om o registo do dispositio são atribuídos  15 créditos, equiialente a um dia de
utlização.  No  caso  de  necessitar  de  registar  um  eiento  com  mais  dias,  será
necessário proceder à compra de créditos. 

Para tal, é necessário clicar no ícone no cabeçalho, que irá redirecionar para o menu
“A minha conta”.
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De seguida é necessário escolher a quantdade de dias e o método de pagamento.
De momento existem 3 modos de pagamento, Multiianco, Miway e Paypal.

Ao efetuar as escolhas acima mencionadas, o sistema calcula o ialor fnal a pagar
(IVA incluído),. De seguida é necessário clicar no botão “Enviar” para aiançar.
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Ao clicar no botão “Enviar”, serão criados os dados para pagamento. Estes irão surgir
no ecrã e serão também eniiados em simultâneo para o e-mail associado à conta na
plataforma.

O passo fnal é efetuar o pagamento e aguardar a integração do mesmo na nossa
plataforma.

Nota:  No  caso  de  o  pagamento  ser  realizado  atraiés  de  Paypal,  a  integração  é
imediata.  No  caso  de  ter  sido  feito  por  outros  métodos,  o  sistema  ierifca  os
pagamentos a cada 2 minutos.
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