O assessor
Assessor de Tecnologia da
Informação
Como o rápido avanço da tecnologia está afetando todos os
aspectos da nossa vida em todas as partes do mundo,
incentivamos todos os distritos a acompanhar este avanço
do mundo digital nomeando um Assessor de Informática.

Responsabilidades do Assessor
 Criar e manter a página do distrito na Internet.
 Estabelecer um sistema de comunicação por e-mail entre os associados e
outros clubes.
 Assessorar os clubes a enviarem o Informe Mensal de Movimento de
Associados, o Relatório de Atividades de Serviço, e assessorar os dirigentes
vigentes e do próximo ano via o website do MyLCI. Os clubes que não usam o
MyLCI podem enviar os seus relatórios mensais de associados e informação de
dirigentes através de cópias impressas para o Centro de Serviços aos
Associados na sede internacional (MMR e Relatório de Dirigente de Clube) por
correio, por e-mail memberservicecenter@lionsclubs.org ou por fax 630-7069295.
OBSERVAÇÃO:
O website MyLCI não se aplica para aqueles distritos
múltiplos que estão usando atualmente seu próprio banco de dados.
 Mostrar aos clubes como obter publicações oficiais da associação, boletins,
anuários e muitos outros materiais informativos sobre o Lions no website da
Internet.
 Desenvolver um sistema computadorizado de registro do distrito.
 Trabalhar em outros projetos inovadores.
 Supervisionar os sites dos clubes na Internet e suas publicações para fins de
controle do uso do logotipo oficial.
 Lembrar os clubes com websites na Internet que somente os associados
podem ter acesso às informações sobre os Leões. Devido a normas de
privacidade, o público não pode ter acesso aos nomes e endereços dos
associados. A única exceção é referente às informações sobre os dirigentes do
clube.
 Incentivar e auxiliar os clubes a usar o website da Sede Virtual.
 Trabalhar junto com a Divisão de Informática da associação para reunir os
requisitos para o melhoramento do sistema, participação em testes do sistema e
envolver-se em atividades relacionadas com tecnologia.

