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1. Introdução 

Este documento contém instruções para usar o Sistema de Credenciamento e Inscrições Online Sal 2019. 

2. Acesso ao sistema bDSP Sal 2019  

Para entrar no sistema, por favor digite o seguinte endereço: https://sal2019-bdsp.bornan.net/login. Na tela mostra 

a  Fig. 1, insira o nome do usuário e senha que foram fornecidos pelo Sal 2019. 

 

Figura 1. Accessar a pagina (https://2019SAL-bdsp.bornan.net). 

O usuário pode alterar a senha a qualquer momento, clicando no ícone e selecionando Perfil. 

 

 

Após efetuar o login, você verá a tela exibida na Fig. 2. Essa tela mostra que só é possível ver e adicionar aplicativos 

de credenciamento somente para sua Organização Responsável (CON ou ACNOA).  

 

https://sal2019-bdsp.bornan.net/login
https://2019sal-bdsp.bornan.net/
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3. Solicitações de Credenciamento (Applications) 

Dependendo do tipo de usuário, existem diferentes opções à esquerda do painel azul: SEQ Entries and 

Applications. Para accessar a página inicial, o CON deve clicar no “Applications” (Fig. 3). 

 

Figura 3. Página Inicial. 

 

 

Para adicionar um pedido de credenciamento, o CON deve clicar no botão  sob o menu "Applications". 

Depois de clicar neste botão, o sistema mostrará a tela abaixo (Fig. 4): 

 

 

Figura 4. Guia “Applicant Info”  
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O usuário deve preencher os campos obrigatórios (marcados com um *): 

 

Na guia “Applicant Info”: Imagem (consulte o Manual de Credenciamento dos CONs com os requisitos de fotografia), 

Documento de Identificação, Nome, Sobrenome, Organização, Nacionalidade, Função, Local de nascimento, Data de 

nascimento e País de Nascimento (Veja a Fig. 4) 

• A imagem pode ser carregada  ou tirada do computador (webcam) . Se a foto não atender às 

especificações, um símbolo X será exibido sobre a foto. 

• O usuário só pode adicionar contato de sua própria organização 

• O CON pode selecionar as opções de função abaixo (Fig. 5): 

 

 

Figura 5. Funções CON 
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Na guia “Identification”: Tipo de documento (Bilhete de Identidade de Cidadão ou Passaporte), Número, Data de 

Expiração, País de emissão e imagem (Veja a Fig. 6). 

• Quando você clicar sobre a data, um calendário aparecerá para selecionar a data de expiração do 

documento.       

      •   O campo "País" tem uma lista suspensa com nomes padrão de países. 

 

Figura 6. Guia "Identification". 

 

• Na guia “Grup” (Fig. 7), o usuário pode criar um grupo (ex. Funcionários da Equipe) para ajudar a organizar os 

pedidos de credenciamento .  

 

Figura 7. Guia "Group" . 
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       O usuário pode filtrar e pesquisar aplicativos de um grupo específico (Fig. 8). 

        

 

Figura 8. Application “Search” 

 

No caso de um dos campos obrigatórios não preenchidos, uma mensagem  aparecerá sob o campo com 

informações que faltam (Fig. 9). 

 

Figura 9. Messagem avisando que falta preencher um campo obrigatorio 

Depois de preencher todos os campos de dados, o usuário verá o aplicativo na página inicial. 

 

4. Inscrições dos Atletas (SEQ Entries) 

A parte das Inscrições dos Atletas (SEQ Entries) do sistema será usada exclusivamente para confirmar o número de 

atletas que cada NOC qualificou e para inscrever esses atletas no(s) evento(s) em que eles estarão competindo. Os 

CONs só terão acesso a essa parte do sistema quando abrir inscrições. Instruções detalhadas sobre como inscrever 

atletas no sistema de Entradas de Esportes serão fornecidas aos CONs antes da abertura do sistema. 
 


