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Próximas etapas do MyLion na Web

Visualizar on-line

Há quase um ano, o Lions Clubs International começou a implantação
gradual do aplicativo MyLion para telefone móvel para seus membros ao
redor do mundo. Desde então, trabalhamos com líderes como você para
obter feedback importante, aprimorar o aplicativo MyLion e desenvolver
o seu navegador correspondente.
A partir deste mês, iniciaremos a próxima etapa do nosso plano MyLion:
identificar as regiões ao redor do mundo para testar gradualmente a
versão do MyLion que funciona em navegadores da Web. Essa é a
versão do MyLion que substituirá eventualmente o MyLCI nos relatórios
de atividades de serviços, mas apenas quando estiver totalmente pronta
e os Leões tiverem a oportunidade de receber treinamento. Conforme
anunciamos no nosso comunicado anterior, não vamos nos apressar,
para garantir que os líderes, a equipe de ação global e executivos do
Lions estejam totalmente treinados antes do lançamento final global.
Durante o próximo ano fiscal, teremos o lançamento teste do
MyLion em determinadas localidades antes do lançamento global
total.
Usaremos essa abordagem para:
focalizar as necessidades específicas de cada região e fornecer
aviso antecipado e suporte para líderes como você;
coletar e aplicar metodicamente o feedback da liderança da nossa
equipe de ação global e o feedback de usuários de testes;
garantir que cada membro tenha tempo suficiente para aprender
sobre o sistema do MyLion antes de fazer a transição de relatórios
de atividades de serviços do MyLCI para o MyLion.
Você receberá notificação antecipada quando o MyLion estiver pronto na
internet para ser lançado na sua região, juntamente com treinamento,
http://app.e.roar.lionsclubs.org/e/es?s=94443966&e=124864&elqTrackId=320bc4c47118450db330ff5e51511b5f&elq=6469fe75d0254799b1f81d5…
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guias e outros recursos que servirão de suporte quando você testar o
sistema. Até então, continue a usar o MyLCI ou o seu sistema local
nos relatórios de atividades de serviços.
Os países que usam sistemas de relatórios eMMR receberão
comunicados e instruções personalizadas nas próximas semanas.
O link a seguir apresentará um guia de perguntas frequentes que
ajudará você a se comunicar com outros membros e responder suas
perguntas. Não hesite em entrar em contato com perguntas e seu
feedback.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE MYLION

Obrigado por sua liderança e apoio constantes.
Atenciosamente,
Bala Balachander, Chief of Technology

Este e-mail foi enviado para: Governador de Distrito, Ex-Governador de Distrito Imediato, Primeiro Vice-Governador
de Distrito, Segundo Vice-Governador de Distrito, Secretário/Tesoureiro de Gabinete, Secretário de Gabinete,
Tesoureiro de Gabinete, Coordenador do Centenário de Distrito, Assessor da Convenção de Distrito, Assessor para
o Diabetes de Distrito, Assessor de Meio Ambiente de Distrito, Especialista em Afiliação da Família e de Mulheres da
GMT de Distrito Múltiplo, Assessor do Comitê de Honra do Distrito, Assessor de Combate à Fome de Distrito,
Assessor de Informática de Distrito, Assessor de Leo Clubes de Distrito, Assessor do Lions Quest de Distrito,
Assessor do Concurso de Cartaz sobre a Paz de Distrito, Assessor para o Câncer Infantil de Distrito, Assessor
Distrital de Relações Públicas e Informações Sobre o Lions, Assessor do Programa de Atividade de Leitura de
Distrito, Assessor da Visão de Distrito, Assessor Distrital de Acampamento e Intercâmbio Juvenis, Coordenador da
GLT de Distrito, Coordenador da GMT de Distrito, Coordenador da GST de Distrito, Coordenador de LCIF de Distrito,
Leão Coordenador, Presidente de Região, Presidente de Região Provisória, Presidente de Divisão, Presidente de
Divisão Provisória, Painel Consultivo de Leo Clubes, Presidente de Distrito Múltiplo Leo, Secretário de Distrito
Múltiplo Leo, Tesoureiro de Distrito Múltiplo Leo, Vice-Presidente de Distrito Múltiplo Leo, Presidente de Distrito Leo,
Secretário de Distrito Leo, Tesoureiro de Distrito Leo, Vice-Presidente de Distrito Leo, Ex-Presidente de Conselho,
Ex-Governador de Distrito

Nos siga:

Veja no navegador | Gerenciar preferências de e-mail
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