
Primeiro acesso ao Mesur©?
 

Veja como acessar a ferramenta e alterar os dados do seu perfil

Acesse https://mesur.fattocs.com/login. Insira seu e-mail e senha e clique no
botão azul "Entrar". 
 
Caso tenha esquecido a senha, basta clicar em "Esqueceu a senha" logo
abaixo do botão de acesso pela conta Google.

Esqueceu a senha?

Ao clicar no link "Esqueceu a senha" você deve informar o seu e-mail de
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cadastro no campo solicitado. 
 
Após clicado no botão azul "Confirmado" aparecerá uma segunda
mensagem, informando que as instruções para alteração de senha foram
enviadas para seu e-mail de cadastro. Basta acessá-lo e seguir as instruções. 
 
Veja na imagem abaixo.

Alterar dados do perfil do usuário

Ao efetuar seu login na ferramenta, irá aparecer a tela inicial, que é
a dashboard das suas medições. 
 
No canto superior direito, irá indicar o nome do usuário. Basta clicá-lo e depois
clicar em "Perfil", conforme imagem abaixo.
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Ao clicar em perfil, irão aparecer as opções para serem editadas, que são elas:

Trocar Imagem - Para inserir uma foto do perfil
Remover Imagem - Remove a imagem do perfil
Alterar Senha  
Editar Perfil

Ao clicar em cada opção, abrirá uma janela para editar cada opção
selecionada, conforme imagem abaixo. 
 
Ao final de cada edição, basta clicar no botão azul "SALVAR" no canto inferior
de cada janela.
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Assista o vídeo onde o sócio da Fatto, Guilherme Simões, apresenta uma visão
geral de funcionamento do MESUR© e fala das suas vantagens sobre o uso de

planilha. 
  

Para assistir agora aperte o play!

Viu como é facil? 
Qualquer dúvida, entre em contato conosco no

comercial@fattocs.com.br
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