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10 . Legenda

visualizar/submeter*
informação
visualizar/submeter*
slides
entrar/sair no elevador****

subir/descer 
no elevador****
compra de
“merchandise”**
comportamento de
dança
comportamento de
sentar
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compra de bebidas**

stream de vídeo

stream de áudio

* só para dirigentes
** ver fluxograma página 2
*** ver fluxograma página 3
**** ver fluxograma página 4
***** ver fluxograma página 5
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11 mudança de slides***
12

12 painel interactivo - envio de
e-mail*****



Compra de Objectos

Clicar:

Confirmar 
compra Cancelar

Aparecimento de uma 
mensagem informando 

para que avatar foi 
depositado os linden 

dolars

As compras realizadas 
vão para o inventário do 

avatar que fez as 
respectivas aquisições

Objecto que 
pretende adqurir

Seleccionar a 
opção “Buy”

Início

Fim



Slideshow

Início

Clicar em:

Fim

É a última 
página?

É a primeira 
página?Fechar slideshow

Vai para a 
primeira página

Sim

Vai para a 
última página

Sim

Não

Página 
seguinte

Página 
Anterior

Não



Início

Elevador está vazio? Aguardarnão

Elevador encontra-
se no mesmo piso 

que o avatar?

Elevador sobe/
desce para o piso 
em que o avatar 

se encontra

não

Avatar carrega no botão 
para subir/descer?

Elevador mantém-
se parado não

Avatar chegou ao 
piso desejado?

sim

Elevador sobe/
desce

sim

não

Avatar chama 
elevador

sim

Avatar entra no 
elevador

sim

Avatar sai do 
elevador

Fim

Sistema de elevador
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Painéis Interactivos
Envio de E-mail

Clicar em:

Objecto com envio 
de e-mail

Envio de e-mail 
para a respectiva 

entidade

Enviar IM com 
instruções ao 

avatar

E-mail foi enviada com 
sucesso?

Mensagem a informar 
que o email foi enviado 

com sucesso

Mensagem a informar 
que o email não foi 

enviado com sucesso

Sim Não

Fim

Início

Avatar escreve o 
comando e a 

respectiva mensagem 
que pretende enviar
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