
Como aceitar um convite para participar de um espaço no OpenFSM?
(usuários não registrados no OpenFSM)

Se você ainda não tem uma conta de usuário no OpenFSM e recebeu um convite para participar de 
um espaço no site, siga as instruções abaixo.

NOTA: os  convites  para  participar  de  listas  e  espaços  no OpenFSM são enviados  por  email.  No 
entanto,  alguns  serviços  ou programas  de email  podem confundir  o  email  de convite  com lixo 
eletrônico (spam). Verifique a sua caixa de entrada ou a sua pasta de lixo eletrônico (spam).

Abra o seu programa ou site de email e procure por uma mensagem que tenha no campo assunto a 
identificação do OpenFSM. 

Nota:  As  mensagens  de  convite  não  têm  um assunto  fixo  nem um remetente  específico,  mas 
geralmente são identificadas pela palavra OpenFSM. (o assunto é escolhido pelo administrador do 
espaço, que é também o remetente da mensagem).

Na mensagem de convite, clique no link de confirmação (este link começa com http://openfsm.net/
invite-join?project).



O seu navegador web irá abrir a o OpenFSM. No campo (1) aparece o espaço para o qual você foi 
convidado.

Faça o seu cadastro:
2) nome de usuário (o nome que você vai usar no OpenFSM)
3) nome completo (este campo é opcional)
4) escolha uma senha de acesso ao OpenFSM
5) digite novamente a mesma senha de acesso que você colocou no campo 4

Clique no botão “Join” (6)

Pronto! Você já está cadastrado e será redirecionado para a página inicial do OpenFSM.

O seu nome de usuário irá aparecer no local identificado pelo *.



Ao lado do nome de usuário existe uma seta laranja. 

Esta seta abre o menu do usuário, onde você pode editar as informações do seu perfil, acessar 
requisições de autorização pendentes e acessar os espaços onde você está cadastrado.

A imagem acima mostra que o o usuário testefsm está cadastrado no espaço “espaço teste”.

Para visitar os espaços que você faz parte, clique no nome do espaço.

Você pode encontrar outros espaços usando o mecanismo de busca  (1), pode começar um espaço 
para  a  sua  organização,  grupo,  tema  ou  atividade  (2),  ver  os  espaços  que  foram  criados 
recentemente ou os que tiveram atualizações recentes (4).


