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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarClickCharts Software de Diagrama e Fluxograma leia o 
tópico aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste 
manual do usuárioPor favor, veja o up-to-dateClickCharts Software de Diagrama e 
Fluxograma Suporte técnico on-line emwww.nchsoftware.com/chart/pt/support.html .

Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraClickCharts Software de Diagrama e 
Fluxograma, ou sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por 
favor poste em nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos 
de software foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um 
upgrade grátis se seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/chart/pt/support.html
www.nch.com.au


ClickCharts Software de Diagrama e 
Fluxograma

Conteúdo
Introdução....................................................................................................................................... 2
Navegação...................................................................................................................................... 3
Configuração do diagrama............................................................................................................. 4
Edição Geral ................................................................................................................................... 5
Editando símbolos.......................................................................................................................... 8
Edição de Conectores.................................................................................................................... 9
Estilo de preenchimento ................................................................................................................. 10
Estilo de linha................................................................................................................................. 11
Estilo de fonte ................................................................................................................................. 12
Cabeça de flecha............................................................................................................................ 13
Criando gráficos.............................................................................................................................. 14
Transformar símbolo ...................................................................................................................... 18
Ferramentas de arranjo.................................................................................................................. 19
Régua e Guias................................................................................................................................ 20
Impressão e exportação de imagens............................................................................................. 21
Recuperação automática de salvamento e colisão........................................................................ 22
Atalhos de teclado.......................................................................................................................... 23
NCH Software Suite ....................................................................................................................... 25
Termos de licença de software ...................................................................................................... 26

Referências de tela
Gráfico de e-mail............................................................................................................................ 28

Imagem de exportação................................................................................................................... 29
Diálogo de captador de cores......................................................................................................... 30
Selecionar modelo.......................................................................................................................... 31
Visualização de impressão............................................................................................................. 34
Opções ~ Geral .............................................................................................................................. 35
Opções ~ Lona............................................................................................................................... 36
Opções ~ Texto.............................................................................................................................. 37
Opções ~ Forma............................................................................................................................. 38

1



Introdução
Obrigado por instalar o ClickCharts. ClickCharts é uma ferramenta de desenho de diagrama 
simples, fácil de usar e flexível.
Características  
● Formas gerais de desenho e símbolos para fluxogramas, UML e outros diagramas.
● Conectores com estilos variantes e pontas de seta.
● Insira imagens em diagramas. Suporte muitos formatos de imagem diferentes.
● Controle detalhado dos estilos artísticos para preenchimento e forro.
● Revestimento automático de papel com sobreposição controlável.
● Desfazer/refazer a edição.
● Abra e edite vários diagramas simultaneamente.
● Copiar/colar entre os documentos do ClickCharts.
● Exportar diagrama para arquivos de imagem.
● Impressão de alta qualidade.
Requisitos do sistema  
Windows XP / Vista / Windows 7 / 8 / 10
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Navegação
Panning 
Enquanto segura a tecla Space, clique e arraste o mouse para mover a vista. O cursor 
mudará para um cursor manual quando o Espaço for mantido. 
Clique e arraste o diagrama com o botão do mouse do meio para a panela. 
Rolagem 
Use a Roda do Mouse  para rolar a vista verticalmente. 
Use Shift + Mouse Wheel para rolar a vista horizontalmente. 
Zoom 
Use o controle deslizante ou o botão de soltar na barra de status para alterar a relação de 
zoom. 
Aponte o mouse para o local desejado e use Ctrl + Mouse Wheel  para ampliar a dentro/para 
fora. 
Tela completa 
A tela cheia pode ser ativada quando um documento é aberto. 
Na barra de ferramentas Ver, clique no botão Fullscreen  ou pressione Alt + Enter. Saia 
usando a tecla Esc.

3



Configuração do diagrama
Criando um novo diagrama
Use qualquer uma das seguintes opções para abrir a caixa de diálogo do modelo: 
● Selecione Novo  no menu de arquivos. 
● Digite o atalho do teclado Ctrl + N 
Você pode criar um novo diagrama selecionando um dos modelos e pressionar OK.
Para criar um novo diagrama em branco pressione Ctrl + B ou selecione Novo Diagrama em 
branco  no menu do arquivo. 
Tamanho do papel
Clique no botão Página na barra de ferramentas da guia Home. 
Use a caixa de puxar para baixo para selecionar o tamanho do seu papel. 
Orientação em papel 
Clique no botão Página na barra de ferramentas da guia Home. 
Clique nos botões Paisagem ou Retrato para selecionar a orientação em papel. 
Página Bleed Page Bleed é usado ao imprimir o diagrama. Uma pequena quantidade de 
sobreposição na borda de cada telha facilita a colocação de telhas adjacentes após a 
impressão e permite que as páginas sejam aparadas para corrigir erros de impressão. 
Clique no botão Página na barra de ferramentas da guia Home. 
Use a barra de slides para ajustar o tamanho do sangramento. 
Escala  O dimensionamento é usado para alterar o tamanho impresso de um gráfico já 
projetado. A configuração da escala mudará a largura da linha e a altura do texto, tenha 
cuidado para não tornar o diagrama ilegível. 
Clique no botão Página na barra de ferramentas da guia Home. 
Use a barra de slides para ajustar a escala. 
Saltos de linha  Os saltos de linha são os arcos desenhados quando um conector cruza 
outros conectores na tela. 
Clique no botão Página na barra de ferramentas da guia Home. 
Marque a caixa de seleção para habilitar todo o documento. Opção para habilitar por conector 
também está disponível na caixa de diálogo Line. Os saltos de linha só estão disponíveis para 
conectores retos e ortogonais. 
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Edição Geral
Menu de contexto Use o Botão Direito para criar menu de contexto para emitir rapidamente 
comandos de edição.
Selecione um único objeto  
Clique na parte visível de uma forma ou uma linha para selecionar o objeto.
Se o objeto tiver objeto filho (por exemplo, campos de texto), clicar no objeto filho quando o 
objeto pai estiver selecionado selecionará o objeto filho.
Selecione vários objetos  
Clique e arraste para desenhar um retângulo de seleção na tela. Os objetos abrangidos pelo 
retângulo serão selecionados.
Mantenha a tecla Shift  para anexar objetos selecionados para a correnter a seleção.
Segure a tecla Control para adicionar os objetos ou removê-los da corrente da seleção.
Excluir  
Pressionar a tecla Excluir quando um objeto estiver selecionado removerá o objeto do 
diagrama.
Duplicar  
Pressione Ctrl + D  ou selecione Duplicar  sob arquivo >Edit para duplicar o objeto 
selecionado.
Encontrar  
Pressione Ctrl + F  ou selecione Localizar em Editar > Arquivo para pesquisar texto dentro 
de símbolos.
Objetos selecionados do centro  
Pressione Ctrl + Shift + C ou selecione Objetos selecionados  do centro em Arquivo->Edit 
para mover objetos selecionados para o centro da tela.
Copiar  
Pressione Ctrl + C  ou selecione Copiar  na barra de ferramentas Editar para copiar o objeto 
selecionado na área de transferência.
Copiar texto 
No menu de contexto, selecione Copiar texto para copiar o texto selecionado para a área de 
transferência. 
Cortar 
Pressione Ctrl + X ou selecione Cortar na barra de ferramentas Editar para copiar o objeto 
selecionado na área de transferência e removê-lo do diagrama.
Colar 
Pressione Ctrl + V ou selecione Colar na barra de ferramentas Editar para colar o conteúdo 
da área de transferência para o diagrama.
Colar sem formatação  
Do menu de contexto, selecione Colar sem formatar para colar o conteúdo (sem o formato) 
da área de transferência para o diagrama. 
Desfazer  
Pressione Ctrl + Z  ou selecione Desfazer  na barra de ferramentas Editar para desfazer a 
última alteração.
Refazer  
Pressione Ctrl + Y ou selecione Refazer  na barra de ferramentas Editar para refazer a última 
alteração desfeita.
Selecione Todos 
Pressione Ctrl + A  para selecionar todos os objetos desbloqueados. Se houver apenas 
objetos bloqueados, todos os objetos serão selecionados. 
Lock/Unlock  
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Símbolos e textos podem ser bloqueados para mantê-los no lugar e transformá-los 
inselecionáveis. Esta função serve para não mover um símbolo ou texto acidentalmente ao 
reorganizar ou mover-se em torno de elementos. Da mesma forma, o Unlock liberará esse 
símbolo ou texto de seu estado inelegível. 
Copiar propriedades  
No menu de contexto, selecione Copiar propriedades  para copiar as propriedades do objeto 
selecionado (linha, preenchimento e fonte) para a área de transferência. 
Propriedades de cola 
No menu de contexto, selecione Paste Properties para aplicar as propriedades (linha, 
preenchimento e fonte) do conteúdo da área de transferência aos objetos selecionados. 
Texto de digitação 
Existem duas maneiras de digitar/editar texto: 
● Clique duas vezes no símbolo ou no campo de texto.
● Clique no botão Texto da barra de ferramentas para inserir o modo de texto. Enquanto 

estiver no modo texto, você pode: 
● Clique em qualquer espaço para adicionar um novo objeto de texto.
● Clique em um símbolo ou em um campo de texto para editar ou digitar no texto.
● Clique quando uma bolha verde aparecer para criar um novo objeto de texto conectado 

a um conector. O centro da bolha verde indica o ponto de fixação no conector.
Hiperlinks  
Hyperlink funciona da mesma forma que em editores de palavras de costume. 
● Para adicionar um hiperlink,digite um texto com um formato de hiperlink correto.
● Vá para o hiperlink  clicando na URL. 
● O hiperlink  clicável também é suportado em PDF exportado.
Inserir imagens 
Clique no botão Imagem na barra de ferramentas da guia Home, uma caixa de diálogo 
aparecerá e permitirá que você selecione o arquivo de imagem para inserir. 
Depois de escolhido o arquivo de imagem, clique em OK para fechar a caixa de diálogo. 
E a imagem é carregada e seguindo o cursor quando você move o mouse. Clique à esquerda 
quando o cursor é movido para a posição apropriada para colocar a imagem. 
Snapping de grade/ângulo  
Clique em Ativar/Desligar o botão de grade no lado direito da barra de status para alternar a 
grade que liga/desliga. Pressione e segure Ctrl para um estalo alternativo.
Ao pegar a grade é ligado, a posição, o tamanho e a rotação só aumentarão/diminuirão em 
uma etapa fixa. Isso ajuda os usuários a alinhar objetos muito mais facilmente. 
O tamanho da etapa de estalar (tamanho da grade de estalar ou ângulo de estalo) pode ser 
definido na guia Editar de diálogo Opções. 
A linha de grade pode ser mostrada/oculta clicando no botão de alternar da grade (um olho 
aberto com fundo da grade) na barra de status.
Snapping de objetos 
Clique em Ativar/desligar o botão de objeto no lado direito da barra de status para alternar o 
objeto que está ligado/desligado. Pressione e segure Ctrl para um estalo alternativo.
A funcionalidade é quase a mesma com o snapping para a grade, mas esta opção usa os 
objetos mais próximos como referência ao criar os pontos de snap. 
Agarrando-se a Espaços Uniformes  
Esta opção de estalar é ativada automaticamente quando a grade e o snapping de objetos são 
desligados. 
O que faz é que ele pega dois objetos de cada vez e cria pontos antes do primeiro objeto e 
depois do segundo objeto. Quando um usuário coloca um novo objeto perto dos pontos de 
encaixe criados, o objeto será automaticamente movido, permitindo o espaçamento uniforme 
entre os objetos. 
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Grupos
Símbolos podem ser agrupados e tratados como um único símbolo.
Para criar um grupo, basta selecionar os símbolos que deseja agrupar e pressionar G.
Os grupos podem ser divididos novamente mais tarde pressionando Shift + G .
Abra um novo diagrama  
Um novo diagrama em branco pode ser aberto clicando no botão +  localizado ao lado da guia 
de projetos abertos.
Além disso, a nova janela de modelo pode ser aberta segurando o Ctrl e clicando no botão +  
localizado ao lado da guia de projetos abertos.
Alinhar verticalmente 
Para alinhar verticalmente os objetos, selecione os objetos, pressione o clique à direita,seleci
one Alinhar verticalmentee escolha qualquer uma das opções Borda esquerda,  centr
o e borda direita .
Selecione a borda esquerda para alinhar todos os objetos selecionados à borda mais 
esquerda.
Selecione Centro para alinhar todos os objetos selecionados ao centro.
Selecione a borda direita  para alinhar todos os objetos selecionados à borda mais direita.
Alinhar horizontalmente  
Para alinhar horizontalmente os objetos, selecione os objetos, pressione o botão direito do mo
use, selecione Alinhar horizontalmentee escolher qualquer uma das opções Borda 
superior,  centroe borda inferior .
Selecione a borda superior  para alinhar todos os objetos selecionados à borda superior.
Selecione Centro para alinhar todos os objetos selecionados ao centro.
Selecione Borda inferior  para alinhar todos os objetos selecionados à borda mais inferior.
Formas espaciais uniformes  
Para espaçar uniformemente os objetos, selecione os objetos, pressioneo botão direito do 
mouse, selecione formas de espaço uniformementee escolha entre espaçamento verticalo
u horizontal.
Selecione Vertical  para espaço selecionado objetos de cima para baixo.
Selecione Horizontal para espaço selecionado objetos da esquerda para a direita.
Editar com o DrawPad Graphic Editor 
Para editar a imagem inserida usando o DrawPad, selecione Editar com o DrawPad Graphic 
Editor  no menu de contexto. 
Editar com o PhotoPad Image Editor  
Para editar a imagem inserida usando o PhotoPad, selecione Editar com o PhotoPad Image 
Editor  no menu de contexto. 
Adicionar Subtópico  
Pressione a guia  para adicionar subtópico no diagrama de brainstorming ou selecione Adicio
nar subtópico  do menu de contexto. 
Adicionar ancestral 
Pressione a guia  para adicionar ancestral no Diagrama da Árvore Genealógica (tipo pessoa) 
ou selecione Adicionar ancestral no menu de contexto. Observe que apenas 2 ancestrais 
podem ser adicionados por símbolo pessoa 
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Editando símbolos
Coloque novo símbolo  O painel de símbolos está localizado na barra lateral esquerda da 
janela principal. 
Clique no menu de queda do Fluxograma na parte superior do painel de símbolos para 
selecionar o catálogo de símbolos. 
Há duas maneiras de colocar um símbolo no diagrama: 
● Basta arrastar o símbolo do painel para a área do diagrama e soltar o botão do mouse 

quando estiver na posição certa.
● Você também pode clicar para selecionar o símbolo no painel e mover o cursor para a 

área do diagrama. Clique novamente para carimbar o símbolo no diagrama.
Você pode repetir colocando o mesmo símbolo, mantendo shift  enquanto estampa.

Símbolo de movimento  Clique e arraste um símbolo para movê-lo.
Símbolo de redimensionar  Selecione o símbolo, arraste uma das alças do ponto quadrado 
para redimensionar o símbolo se a pega estiver ativada (não cinza).
Símbolo de rotação Selecione o símbolo, mova a alça de rotação para girar o símbolo se a 
alça estiver disponível. Para mover o centro de rotação (indicado por + ), arraste +  para o local 
desejado.
Alternar destaque de ponto de conexão Na barra de ferramentas Editar, clique em Destac
ar . 
Enquanto o ponto de conexão é em jogo, os pontos de conexão serão destacados enquanto 
pairam o cursor sobre símbolos não selecionados. 
Adicionar ponto âncora Na barra de ferramentas da guia Editar  , clique em Adicionar 
âncora ou pressione Ctrl + 1 . Clique na posição no símbolo onde o novo ponto de 
ancoragem deve ser adicionado. 
Clique com o botão direito do mouse ou pressione ESC para sair do modo de criação de 
âncora.
Excluir ponto âncora  Na barra de ferramentas da guia Editar  , clique em Excluir âncora  
ou pressione Ctrl + 2 . Clique no ponto âncora a ser excluído de um símbolo. 
Clique com o botão direito do mouse ou pressione ESC para sair do modo de exclusão de 
âncora.
Mover ponto âncora Na barra de ferramentas da guia Editar  , clique em Mover âncora  ou 
pressione Ctrl + 3 . Clique e arraste o ponto âncora a ser movido de um símbolo. 
Clique com o botão direito do mouse ou pressione ESC para sair do modo de âncora móvel.
Editar estilo 
Clique no símbolo para selecioná-lo, então você pode: 
● Na barra de ferramentas da guia Home, clique em Enchar para alterar o estilo pincel 

(preenchimento de cor ou gradiente) do símbolo. Veja também o estilo de preenchimento. 
● Na barra de ferramentas da guia Home, clique em Linha para alterar o estilo de pincel e 

linha do contorno do símbolo. Veja também Estilo de Linha. 
● Na barra de ferramentas da guia Home, clique em Texto para digitar/editar o texto nos 

símbolos. 
● Na barra de ferramentas da guia Home, clique em Fonte para alterar o estilo de texto e o 

alinhamento. Veja também o Estilo da Fonte. 
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Edição de Conectores
Criar um conector Na barra de ferramentas da guia Home, clique no botão Conector.
Clique na posição no diagrama onde o conector começa a colocar o primeiro ponto final, 
depois arraste e solte o mouse no segundo ponto. Ao soltar o segundo ponto do conector, os 
pontos de conexão no símbolo aparecerão em azul quando o cursor estiver perto do símbolo. 
Uma vez que um ponto de conexão fique vermelho, a liberação do mouse anexará o segundo 
ponto final a esse site de conexão. 
Clique com o botão direito do mouse ou pressione o ESC para sair do modo de criação do 
conector. 
Edição de um conector  
Clique na linha/curva do conector para selecionar o conector. E então: 
● Mova a alça do ponto quadrado em cada ponto final para mover a extremidade e 

conectar/desconectar dos locais de âncora. 
● Dependendo do estilo do conector, outras alças estão disponíveis para serem movidas 

para alterar a forma do conector. Observe que as modificações de pontos não-finais serão 
feitas automaticamente quando um dos pontos finais (ou o símbolo conectado) for movido. 

Estilo de linha do conector Clique na linha/curva do conector para selecionar o conector. 
Clique no botão Linha na barra de ferramentas da guia Home. Consulte Line Style para obter 
mais informações. 
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Estilo de preenchimento
Selecione o estilo de preenchimento  Clique em um botão de rádio Sem preenchimento, 
sólido ou gradiente para selecionar o estilo de preenchimento. Operando em outros 
controles após o botão de rádio também mudará para o estilo de preenchimento 
correspondente.
Sem preenchimento 
Quando o botão de rádio Sem Preenchimento for selecionado, a forma não será preenchida 
e não será selecionável clicando na área de preenchimento, você terá que clicar no contorno 
da forma. 
Sólido  
A forma será preenchida com uma cor sólida. 
Clique na caixa de cores ao lado do botão de rádio para alterar a cor. 
Gradiente 
A forma será preenchida com um gradiente. 
O tipo de gradiente pode ser selecionado pelo controle de puxar para baixo ao lado do botão 
de rádio. 
A caixa Sentido permite que você mude a direção do gradiente. A direção pode ser alterada 
movendo o ponto quadrado e/ou a cabeça de seta. Para um gradiente linear, a direção indica 
o ponto de partida e final do gradiente. Para um gradiente radial, a direção indica o centro e o 
raio do gradiente. 
A barra Stops  permite controlar os pontos de parada do gradiente. 
● Clique em um dos pontos de parada (pequenos triângulos no lado direito da barra) para 

selecionar o ponto de parada.
● Arraste o ponto de parada para movê-lo.
● Clique com o botão direito do mouse no ponto de parada para excluí-lo ou pressionar o 

botão X para excluir o ponto de parada selecionado.
● Clique na caixa de cores Stop Point  para alterar a cor do ponto de parada selecionado.
Deslizar a barra de opacidade permite que você mude a opacidade do pincel. Deslize a barra 
para a esquerda para aumentar a transparência. 
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Estilo de linha
O estilo Line tem opções semelhantes ao estilo de preenchimento. Clique em um dos botões 
de rádio No Line, Solid ou Gradient para selecionar o estilo brush. Operando em outros 
controles após o botão de rádio também mudará para o estilo correspondente de escova de 
linha.
Sem Linha 
Se o botão de rádio Sem Linha for selecionado, nenhuma linha será desenhada. 
Sólido  
Desenha a linha com uma cor sólida. Clique na caixa de cores ao lado do botão de rádio para 
alterar a cor. 
Deslizar a barra de opacidade permite que você mude a opacidade da linha. Deslize a barra 
para a esquerda para aumentar a transparência. 
Gradiente 
A linha será traçada com um gradiente. O tipo de gradiente pode ser selecionado pelo controle 
de puxar para baixo ao lado do botão de rádio. 
A caixa Sentido permite que você mude a direção do gradiente. A direção pode ser alterada 
movendo o ponto quadrado e/ou a cabeça de seta. Para um gradiente linear, a direção indica 
o ponto de partida e final do gradiente. Para um gradiente radial, a direção indica o centro e o 
raio do gradiente. 
A barra Stops  permite controlar os pontos de parada do gradiente. 
● Clique em um dos pontos de parada (pequenos triângulos no lado direito da barra) para 

selecionar o ponto de parada.
● Arraste o ponto de parada para movê-lo.
● Clique com o botão direito do mouse no ponto de parada para excluí-lo ou pressionar o 

botão X para excluir o ponto de parada selecionado. 
● Clique na caixa de cores Stop Point  para alterar a cor do ponto de parada selecionado. 
Deslizar a barra de opacidade permite que você mude a opacidade da cor stop. Deslize a 
barra para a esquerda para aumentar a transparência. 
Largura da linha (pt)  Digite na caixa Largura de linha ou use as setas para cima para 
alterar a largura da linha. 
Tipo de tampa  
O estilo da tampa da linha muda a aparência do final da linha. Selecione um tipo no menu pull 
down para alterar o estilo da tampa de linha.
Unir tipo 
A linha de junção de estilo muda a forma como duas linhas são unidas. Selecione um tipo no 
menu pull down para alterar o estilo de se juntar à linha.
Tipo de traço 
O estilo do painel controla se a linha é sólida ou tracejada. Selecione um tipo no menu pull 
down para alterar o estilo de painel.
Habilitar o salto de linha  
Desenha um arco no ponto de intersecção de um conector e outros conectores. Opção para 
habilitar para documento completo pode ser encontrada no diálogo página
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Estilo de fonte
Fonte Clique na lista de retirar a fonte para selecionar entre diferentes fontes e alterar outros 
atributos do texto. 
Tamanho da fonte 
Digite na caixa de edição tamanho de texto  ou use a seta para cima para baixo para alterar o 
tamanho da fonte. 
Negrito, Itálico e Sublinhado  
Clique no botão Negrito, Itálico  ou Sublinhado para alterar o estilo de texto. 
Cor da fonte 
Clique na caixa de cores ao lado dos botões de estilo de texto para alterar a cor do texto. 
Alinhamento  
Clique nos botões de alinhamento para alterar os alinhamentos de texto. 
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Cabeça de flecha
Selecione o conector clicando nele. 
Na barra de ferramentas da guia Home, clique em Seta  para trazer as opções de estilo 
arrowhead. 
Selecione o tipo de ponta de seta de uma das caixas de puxar para baixo. 
Mude o tamanho da cabeça da seta arrastando as barras de deslizamento. 
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Criando gráficos
Gráfico O recurso de gráfico é uma ferramenta intuitiva que ajudará os usuários a criar 
visuais gráficos envolventes da maneira mais conveniente e criativa possível. 
Você pode selecionar um modelo existente juntamente com os outros exemplos de tipo de 
gráfico ao criar um novo projeto, ou você pode começar com um diagrama em branco e 
escolher seus símbolos de tipo de gráfico sob a barra de ferramentas do menu gráfico. 
Modelo 
É aqui que você seleciona modelos de gráficos existentes. Ele aparecerá automaticamente na 
lista de modelos e exemplos quando você criar um diagrama em branco. Você também pode 
selecionar um modelo de amostra na barra de ferramentas do menu gráfico. 
Dados de importação 
Aqui é onde você pode carregar um arquivo CSV para carregar dados gráficos. Você pode 
localizar esta opção no menu gráfico na barra de ferramentas. 
Quando se trata de arquivos CSV, os valores numéricos devem ser colocados junto com a 
série. 
● A1 (coluna a, linha 1) deve sempre ter um valor.
● Na primeira linha, os nomes das categorias devem começar com B, C e assim por diante.
● Na primeira coluna, o nome da série começa em 2, 3 e assim por diante.
● Todos os dados devem ser colocados de acordo com as categorias.
Para referências adicionais sobre este aspecto, consulte o quadro abaixo: 

Supondo que o formato 
fornecido tenha sido seguido, é assim que o gráfico deve ficar ao importar o CSV: 
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Você pode alterar manualmente o tipo de gráfico clicando com o botão direito do mouse no 
próprio gráfico e, em seguida, selecionando "Alterar tipo de gráfico" na lista, como o que é 
mostrado abaixo: 

Edita
r dados  

É aqui que você pode inserir e personalizar seus dados gráficos atuais. Ele também pode ser 
encontrado ao longo das outras opções na barra de ferramentas do menu gráfico. 
Existem dois aspectos que você pode personalizar: categoria  e série. 
No selo da categoria, você pode ter um máximo de 12 rótulos personalizados. De acordo com 
os dados da série, você pode inserir seus dados manualmente de acordo com o número de 
categorias e inserir um nome de lista por série. Alterar a cor que deve representar o visual de 
seus dados também é possível. 
Título 
Clique nesta opção para adicionar ou editar o título do gráfico. Você pode alterar a fonte, cor, 
tamanho, orientação, etc. ao toggling o editor de títulos. 
Chave 
Alterne esta opção para mostrar ou ocultar as teclas de gráfico. As teclas de gráfico 
representam o nome e a cor escolhida por série. 
Valor  
Alterne esta opção para mostrar ou ocultar os valores do gráfico. Estes são os números dos 
dados reais que são representados pelo visual. 
Eixo  
Alterne esta opção para mostrar ou ocultar os títulos do eixo x e do eixo y no gráfico. 
Interruptor  
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Alterne esta opção para alternar as colocações da linha e da coluna do seu gráfico. Alterar as 
colocações do eixo x e y também mudará a representação visual do seu gráfico (por exemplo, 
os gráficos verticais da barra aparecerão horizontalmente quando a opção do switch estiver 
alternada). 
Fonte 
Esta opção é semelhante ao editor de títulos. Mas a opção exibirá as propriedades da fonte 
dos textos selecionados em todo o gráfico. 
Fundo  
A toggling desta opção altera a cor de fundo do gráfico atual. Você pode escolher sua própria 
cor personalizada sob o editor de cores de preenchimento. Sua cor de fundo pode ser 
transparente, sólida, gradiente linear ou gradiente radial. O nível de opacidade para a cor de 
fundo também pode ser ajustado. 
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Transformar símbolo
Janela popup de propriedade de transformação de objetos 
A janela popup de propriedade de transformação de objetos permite digitar números de 
transformação de símbolos (posição, dimensão e rotação).
Clique com o botão direito do mouse em um símbolo ou em um grupo de símbolos e clique em 

 para trazer o menu de contexto.
Selecione a guia Transformar e, em seguida, você pode:
Digite os graus de rotação para alterar o ângulo de rotação do símbolo.
Posição do objeto:
● Digite a Posição Horizontal para alterar o alinhamento horizontal do símbolo. 
● Digite a Posição Vertical  para alterar o alinhamento vertical do símbolo. 
Dimensão do objeto:
● Digite a Altura  para alterar a altura do símbolo. 
● Digite a Largura  para alterar a largura do símbolo. 
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Ferramentas de arranjo
Arranjo de Pedidos 
● Na barra de ferramentas da guia Home, clique em Frente para levar o objeto selecionado 

para a frente. 
● Na barra de ferramentas da guia Home, clique em Para Trás  para enviar o objeto 

selecionado para trás. 
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Régua e Guias
Régua  A Régua aparece nas bordas superior e esquerda da exibição. Ele exibe a distância 
em milímetros do canto superior esquerdo da primeira página. 
Linhas de orientação As linhas de orientação podem ser criadas clicando com o botão 
esquerdo do mouse na régua na parte superior ou esquerda da tela e arrastando a linha para 
um local no documento. 
Para mover uma linha de orientação Clique com o botão esquerdo  da linha e arraste-a para 
um novo local. 
Para ocultar todas as linhas de guia, pressione o botão direito  do mouse na linha e selecione 

. Mostrar / ocultar guias também pode ser feito via Ctrl
 

Para Excluir todas as linhas de guia, pressione o botão direito do mouse na linha e selecione 
. 

As linhas de guia podem ser ajustadas a uma linha de grade ativando o Ajuste antes de 
mover a linha de guia. 
O objetivo principal das linhas de orientação é fornecer uma linha adicional definida pelo 
usuário à qual o usuário possa ajustar objetos. 
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Impressão e exportação de imagens
Impressão  
Para imprimir todas as páginas, selecione File->Quick Print ou selecione o item barra de 
ferramentas de impressão rápida ou use a combinação de teclas de atalho Ctrl + P 
Todos os símbolos e conectores serão impressos, widgets na tela e o destaque não será.
Para visualizar a impressão, selecione File->Print ou selecione o item Barra de ferramentas I
mprimir.
Exportando imagens 
Para exportar uma imagem do seu projeto, selecione Imagem de >exporto de arquivos. 
Defina a resolução das imagens exportadas e, em seguida, navegue até o local que deseja 
salvar e selecione o tipo de arquivo para salvar. Suas escolhas são .bmp, .jpg, .png, .svg, 
.psd, .tga, .tif, .wbmp, .ras, .jp2, .pcx, .gif, .emf e .pnm. 
Exportação de PDF 
Para exportar seu projeto como PDF, selecione File->Export PDF. 
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Recuperação automática de salvamento e colisão
Auto-salvamento 
A cada minuto, o ClickCharts salvará automaticamente seu arquivo alterado e não salvo em 
uma pasta de salvamento automático. Quando você fechar ClickCharts e se o diagrama tiver 
sido fechado normalmente, os arquivos da pasta de salvamento automático serão removidos 
automaticamente. 
O Auto-Save pode ser ativado/desativado através da caixa de diálogo Opções. O intervalo de 
salvar arquivos também pode ser definido a partir da caixa de diálogo. A caixa de diálogo de 
opções pode ser acessada na barra de ferramentas: por selecionar editar guia e, em seguida, 
selecionar o botão Opções ou no menu: Arquivo->Opções. 
Recuperação de acidentes 
Se o ClickCharts falhar ou o diagrama não fechar normalmente, os arquivos permanecerão na 
pasta de salvamento automático e serão abertos automaticamente na próxima vez que o 
ClickCharts for executado. Os arquivos de salvamento automáticos abertos automaticamente 
serão removidos assim que forem fechados. Para manter o arquivo recuperado, clique no 
menu Arquivo e selecione Salvar Como para salvá-lo em outra pasta e nome do arquivo. 
A pasta de salvamento automático pode ser encontrada seguindo o caminho (Pasta de 
Documentos do Usuário)-> "ClickCharts"->"AutoSave". Arquivos salvos automaticamente têm 
".autosave" inseridos após o nome normal do arquivo. Para recuperar um arquivo salvo 
automaticamente, mova-o para outra pasta e renomeie-o com uma extensão ClickCharts 
(.ccd). Evite abrir arquivos na pasta de salvamento automático, pois eles serão excluídos 
quando o ClickCharts for desligado normalmente. 
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Atalhos de teclado
Símbolo ou Ação Atalho-chave 

Alt 
Novo  Ctrl + N 
Novo Em branco Ctrl + B 
Abrir  Ctrl + O 
Fechar Ctrl + W ou Ctrl + F4 
Próxima guia Ctrl + Tab 
Guia anterior  Ctrl + Shift + Tab 
Salvar Ctrl + S 
Salvar como  Ctrl + Shift + S 
Opções Ctrl + Shift + O 
Impressão rápida  Ctrl + P 
Sair Alt + F4 
Selecione Todos Ctrl + A 
Cortar Ctrl + X 
Copiar  Ctrl + C 
Colar Ctrl + V 
Desfazer  Ctrl + Z 
Refazer  Ctrl + Y 
Duplicar  Ctrl + D 
Encontrar  Ctrl + F 
Objetos selecionados do centro  Ctrl + Shift + C 
Grupo G 
Ungroup  Shift + G 
Fechadura L 
Destravar Shift + L 
H-Scroll Shift + Roda do mouse 
V-Scroll Roda de rato 
Zoom Ctrl + Roda de rato 
Ampliar  Ctrl + + 
Zoom Out  Ctrl + - 
Panela Barra de espaço + Mouse clique e arraste 
Tela completa Alt + Enter 
Cancele a operação atual e selecione a 
ferramenta de ponteiro  

Esc

 Excluir  Excluir 
Para a Frente  Página Para Cima 
Para trás  Página para baixo 
Ajuda  F1 
Texto T
 Estilo de fonte  F
 Ousado  Ctrl + B (Enquanto digita texto) 
Itálico  Ctrl + I (Enquanto digita texto) 
Sublinhar Ctrl + U(Enquanto digita texto) 
Estilo de enchimento  D
 Estilo de linha  S
 Flecha  Um
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 Posição de zoom Z
 Linhas de guia show / oculta  Ctrl  + H
 Conector reto Shift + S
 Conector Ortogonal Shift + O
 Conector de curva Shift + C
 Conector arredondado ortogonal Shift + R
 Conector Sim Reto Shift + Y (Fluxograma deve ser selecionado)
 Sem conector reto Shift + N (Fluxograma deve ser selecionado)
 Conector Ortogonal Sim  Shift + T (Fluxograma deve ser selecionado)
 Ortogonal Sem Conector  Shift + H (Fluxograma deve ser selecionado)
 Conector casado  Shift + M (Árvore Genealógica deve ser 

selecionada)
 Conector divorciado Shift + D (Árvore Genealógica deve ser 

selecionada)
 Um Conector Shift + E (Diagrama er deve ser selecionado)
 Muitos Conectores Shift + A (Diagrama er deve ser selecionado)
 Conector de Participação Shift + P (Diagrama ER deve ser selecionado)
 Conector de informações manuais  Shift + U (diagrama VSM deve ser selecionado)
 Conector de informações eletrônicas  Shift + V (Diagrama VSM deve ser selecionado)
 Conector de mensagem 1 encontrado  Alt + F (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector de mensagem 2 encontrado  Alt + O (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector de retorno Alt + R (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector associação 1  Alt + A (diagrama uml deve ser selecionado)
 Agregação 1 Conector Alt + E (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector de composição 1 Alt + C (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector de dependência Alt + D (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector de generalização Alt + G (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector associação 2  Alt + S (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector de classe interna Alt + I (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector de implementação Alt + M (diagrama uml deve ser selecionado)
 Agregação 2 Conector Alt + T (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector de composição 2 Alt + P (diagrama uml deve ser selecionado)
 Conector associação 3  Alt + L (diagrama uml deve ser selecionado)
 Adicionar ponto de âncora  Ctrl  + 1
 Excluir ponto de âncora Ctrl  + 2
 Mover ponto de âncora  Ctrl  + 3
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de navegar por todos os softwares disponíveis no Software NCH
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixar e instalá-lo 
para você testar. Se você já tiver o produto instalado, então você pode clicar em "Executá-lo 
agora" e o programa será lançado para você.
Há também uma lista de recursos para produtos na categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Procurar  
Pesquise em nosso site produtos que correspondam a quaisquer palavras-chave que você 
digitar. 
Veja mais do nosso software 
Navegue pelo nosso site para obter mais software. 
Assine nossa newsletter 
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento. 
Veja os últimos descontos para compra 
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos. 
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).
ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.
2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.
3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.
4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.
5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.
6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.
7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.
8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Referências de tela - Gráfico de e-mail
Enviando um e-mail Esta caixa de diálogo permite que você envie um e-mail com seu 
diagrama atual como um anexo.
Para  
Escreva o endereço de e-mail ou endereços do destinatário aqui.
Assunto  
Esta é a linha de assunto do e-mail.
Mensagem 
Escreva o corpo do e-mail aqui. O e-mail será enviado em texto simples, portanto, nenhuma 
formatação é possível.
Formato de anexo  
Escolha o formato de anexo que você gostaria de usar para o anexo.
Configurações de e-mail 
Isso abre a caixa de diálogo Configurações de E-mail que permite escolher as configurações 
adequadas para enviar e-mails com ClickCharts. 
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Referências de tela - Imagem de exportação
A caixa de diálogo Export Image é exibida antes de selecionar o local onde salvará uma 
imagem do seu diagrama. Neste diálogo, você especifica a qualidade da imagem que está 
sendo salva. Por padrão, a resolução é definida como 72 DPI, que é adequado para leitura na 
maioria das telas do computador. Se você planeja imprimir seu diagrama, você pode querer 
inserir um valor entre 240 e 300 para melhores resultados. Uma resolução maior resultará em 
um arquivo de imagem maior.
O efeito de não usar uma cor de fundo depende do formato de saída. Para formato de imagem 
que suporta transparência, por exemplo formato PNG, o fundo ficará transparente enquanto 
nenhuma cor de fundo for usada. Caso contrário, o fundo branco será usado.
Resolução 
Resolução de imagem de saída (DPI).
Margem 
Espaço na borda da imagem em pixels.
Transparente  
Clique para definir o plano de fundo como transparente.
Cor 
Clique para selecionar a cor a ser usada como cor de fundo.
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Referências de tela - Diálogo de captador de cores
Diálogo de captador de cores 
O seletor de cores é dividido em várias partes, com várias maneiras disponíveis para escolher 
uma cor: 
Cor de ajuste visual 

A metade superior do diálogo consiste em 2 caixas coloridas, uma que permite escolher 
qualquer ponto em um quadrado 256 x 256 e a outra que funciona como um controle 
deslizante longo. Quais cores são exibidas nessas duas caixas depende de qual botão de 
rádio é selecionado (veja abaixo), mas em todos os casos a posição do controle deslizante 
mudará as cores disponíveis na caixa quadrada. Qual ponto é selecionado nessa caixa 
quadrada é a cor selecionada. 

Ajuste por RGB ou HSV  
Por baixo da caixa de cor quadrada, há uma série de 6 opções (1 cada para matiz, 
saturação, valor, vermelho, verde e azul) que cada uma contém um botão de rádio, um 
controle deslizante e um controle numéptil para cima. Se um dos botões de rádio 3 HSV for 
selecionado, esse valor será representado pelo controle deslizante visual (veja acima) 
enquanto os outros dois valores serão os eixos da caixa de cores quadradas. Os controles 
funcionam da mesma forma se um dos botões de rádio RGB for selecionado. Você também 
pode ajustar esses valores com os controles deslizantes fornecidos ao lado das etiquetas, 
bem como os controles para cima/para baixo ao lado dos controles deslizantes. Qualquer 
ajuste desses valores atualizará os controles visuais, e qualquer ajuste desses controles 
visuais atualizará esses valores. 

Cor selecionada  
A cor selecionada é exibida à direita dos controles RGB e HSV. A caixa é dividida na 
diagonal, com a seção superior esquerda rotulada de Nova (a cor que você está criando) e 
a seção inferior direita rotulada corrente (a cor que já existe, e continuará a ser selecionada 
se você cancelar o diálogo). Abaixo disso está o Valor Hex da cor selecionada (você 
também pode inserir qualquer valor hexamax válido lá para atualizar a cor selecionada). Há 
um botão conta-gotas à direita da cor selecionada que permitirá definir a cor selecionada, 
amostrando em qualquer lugar da área de trabalho. 

Paleta de cores definida pelo usuário 
Na parte inferior do diálogo você encontrará uma série de 12 retângulos coloridos ao lado 
de um botão intitulado Set to Swatch. Estes compõem a paleta de cores definida pelo 
usuário e permitem que você crie e salve (estes persistirão mesmo quando ClickCharts 
está fechado) suas próprias cores personalizadas. Para definir a cor de uma amostra, 
selecione primeiro essa amostra clicando nela. Em seguida, escolha a cor desejada e, 
finalmente, clique no botão Definir para Assistir. Em seguida, você pode carregar qualquer 
uma das cores salvas simplesmente clicando nessa amostra. 
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Referências de tela - Selecionar modelo
O ClickCharts inclui vários modelos para ajudá-lo a começar. Você pode abrir a caixa de 
diálogo Modelos clicando Novo  na barra de ferramentas Home. Para selecionar um modelo, 
selecione uma pasta da lista à esquerda e clique em um modelo à direita para selecioná-lo. 
Clique OKEY para abrir o modelo para edição. Os modelos disponíveis são os seguintes: 
Fluxogramas  
- Reserva de Táxi - Swimlane 
- Tomada de decisão de consenso 
- Pagamento com cartão de crédito 
- Modelo flowchart 
- Operações front office - Swimlane 
- Processo de Contratação 
- Fluxograma multi departamento 
- Aprovação de Venda 
Diagramas UML 
- Diagrama de Atividade 
- Diagrama de classe 
- Use diagrama de caso 
Diagramas er  
- Banco de dados 
- Diagrama - Sistema de Gestão de Bibliotecas 
- Modelo de diagrama 
Diagramas de fluxo de dados  
- Modelo de diagrama de fluxo de dados 
- Eleições 
- Processamento de pedidos 
Gráficos Organizacionais 
- Organograma - Negócios 
- Modelo de Gráfico org - Ensino Médio 
- Modelo de gráfico org 
Diagramas de Venn 
- Diagrama de Venn de Atividade 
- Diagrama de Venn de Marketing 
- Diagrama de Venn 
Diagramas de bloco  
- Sistema Geral de Comunicação 
- Arquitetura Von Neumann 
Diagramas de Brainstorming 
- Plano de Negócios 
- Plano alimentar 
- Preparação para o exame 
- Preparação da Fala grau 6 
- Qualidades de liderança 
Diagramas de Mapa Mental 
- Orientação Profissional 
- Planejamento Imobiliário 
- Fiscalização de Segurança contra Incêndios 
- Mapa Mental 
- Objetivos Pessoais 
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- Revista Escola 
- Itinerário de Viagem 
- Tipos de inglês 
- Webinar UX 
- Sítio Web 
Diagramas BPMN 
- BPMN - Faturamento 
- BPMN - Nota Fiscal 
- BPMN - Folha de pagamento 
- BPMN - Compra 
Diagramas de Árvores Genealógicas 
- Minha Família (Quadro familiar 1) 
- Árvore Genealógica de Quatro Gerações (Mapa familiar 2) 
- Árvore Genealógica de Quatro Gerações (Mapa familiar 3) 
- Gráfico ancestral (Gráfico familiar 4) 
- Gráfico de Pedigree (Gráfico familiar 5) 
- Minha Família (Quadro familiar 6) 
- Diagrama de Parentesco 
Diagramas Elétricos 
- Diagrama esquemático 1 
- Diagrama esquemático 2 
- Diagrama esquemático 3 
- Diagrama esquemático 4 
- Diagrama de Fiação 
- Circuito de Controle de Motores 
Diagramas de ossos de peixe 
- Diagrama de osso de peixe 1 
- Diagrama de osso de peixe 2 
- Diagrama de osso de peixe 3 
- Diagrama de osso de peixe 4 
Diagramas de rede  
- Cisco Network - Call Center 
- Cisco Network - Multi-usuário 
- Cisco Network - Telefone de duas linhas 
Diagramas VSM 
- VSM - Empréstimo Bancário 
- VSM - Entrega de Supermercado 
- VSM - Lean Business 
Diagramas de fluxo de processo 
- PFD - Fluxo de Processo de Engenharia 1 
- PFD - Fluxo de Processo de Engenharia 2 
- Fluxo de Processo 1 
- Fluxo de processo 2 
Diagramas de tubulação e instrumentação  
- PID - Fábrica de Caldeiras Dessulfurizadoras 
- PID - Ciclo Rankine 
Diagramas de bolhas  
- Bolha - Satisfação do Empregado 
- Bolha - Design de Interiores 
- Bolha - Gráfico de Vendas 
Diagramas de wireframe  

32



- Android - Alarme 
- Android - E-mail 
- Android - Registro 
- Android - Configurações 
- Site - Comércio eletrônico 1 
- Site - Comércio eletrônico 2 
- Site - Notícias 
- Site - Inscrições 
- Site - Protótipo 
- Windows - Configurações 1 
- Windows - Configurações 2 
- Windows - Uploads 
- iOS - iPad 
- iOS - iPhone 
Diagramas de Química 
- Química 1 
- Química 2 
- Química 3 
- Química 4 
Árvore de Probabilidade 
- Árvore de Probabilidade 1 
- Árvore de Probabilidade 2 
- Árvore de Probabilidade 3 
Gráficos 
- Gráfico de Barras 1 
- Gráfico de Barras 2 
- Gráfico da Coluna 1 
- Gráfico da Coluna 2 
- Gráfico de Rosquinhas 1 
- Gráfico de Rosquinhas 2 
- Gráfico de linha 1 
- Gráfico de linha 2 
- Gráfico de Tortas 1 
- Gráfico de Tortas 2 
- Lote de dispersão 1 
- Lote de dispersão 2 
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Referências de tela - Visualização de impressão
A caixa de diálogo de visualização de impressão permite visualizar páginas individuais antes 
de imprimir, definir o tamanho da página, definir a orientação, definir sangramento, encaixar o 
diagrama em uma única página e pular a impressão de páginas em branco. Você também 
pode clicar em PDF... para salvar seu gráfico como um documento .pdf. Para abrir esta caixa 
de diálogo, selecione File->Print ou selecione o item Barra de ferramentas Imprimir.
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Referências de tela - Opções ~ Geral
Inicialização
Mostrar diálogo bem-vindo na startup
Ativar/desativar o diálogo de boas-vindas na inicialização do aplicativo.
Auto-salvar
Habilitar auto-salvamento
Ativar/Desativar a auto-salvamento.
Intervalo de salvamento automático (minutos):
Auto-Salvar o intervalo em minutos.
Nome do arquivo padrão
Repor
Redefinir o nome do arquivo para o padrão: Sem título + sufixo 'número automático' 
Redefinir o número automático
Redefinir o número automático do sufixo para 0
Nota: O estalo pode ser ligado ou desligado clicando no ícone ímã na barra inferior direita da 
janela principal (ao lado do controle de zoom) ou pode ser substituído ao colocar um objeto ou 
girar pressionando e segurando a tecla Shift.
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Referências de tela - Opções ~ Lona
Governantes e Grades
Unidades de medição:
Selecione entre uma lista as unidades a serem usadas.
Tamanho da grade de estalo:
Entre a distância entre as linhas de grade.
Ângulo de estalar (graus):
Digite os graus que a alça de rotação deve encaixar objetos à medida que você gira. 
Conexão automática
Habilitar novo símbolo de conexão automática
Habilite/desabilitar automaticamente um novo símbolo ao último símbolo adicionado ao 
documento.
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Referências de tela - Opções ~ Texto
Redimensione o texto quando a forma é redimensionada
Habilite/desabilitar a redimensionamento automático do texto quando a altura ou largura de 
sua forma for alterada.
Texto de tamanho automático para ajustar a forma
Habilite/desabilitar a redimensionamento automática do texto para se encaixar dentro de sua 
forma. O texto de redimensionamento só se aplica ao redimensionar o símbolo que contém o 
texto.
Combine o tamanho de todos os símbolos de texto dentro
Quando o texto dentro de um símbolo é alterado, habilite/desabilitar o redimensionamento 
automático do texto restante dentro dos símbolos
Propriedades padrão da fonte
Tamanho da fonte:
Selecione o tamanho padrão da fonte de texto dentro de símbolos ou conectores
Fonte:
Selecione a fonte padrão dentro de símbolos ou conectores
Redefinir para padrão
Redefinir as configurações da fonte para o padrão
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Referências de tela - Opções ~ Forma
Cor da linha padrão:
Defina a cor da linha padrão ao criar novos símbolos
Largura da linha padrão:
Defina a largura da linha padrão ao criar novos símbolos
Tipo de painel padrão:
Defina o tipo de painel de linha padrão ao criar novos símbolos
Redefinir para padrão
Redefinir as configurações da linha de forma para padrão

38


