Abrir projeto
Nessa Página
Para abrir um projeto Cronapp, clique no botão Abrir (destacado na figura 1) ou através do menu Projetos
> Abrir ou Abrir Recentes para abrir a janela de seleção de projetos.
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Figura 1 - Ícone de atalho para abrir projetos

Selecionando um projeto
A janela de seleção de projetos possui algumas colunas de informações e identificações dos seus
projetos.

Figura 2 - Selecionando um projeto

Nome do projeto: lista todos os títulos dos projetos associados a esse perfil.
Última edição: exibe a data e o horário da última edição feita no projeto.
Tipo de projeto: exibe o tipo do projeto (mobile ou web). Projetos Mobile com front-End será
sinalizado só como Mobile..
Tamanho: exibe o tamanho do projeto.
Arquivado: caso o projeto tenha sido arquivo será exibido um x para informar.
Lixeira: deleta o projeto selecionado da plataforma Cronapp. Esse processo não poderá ser
desfeito, tenha certeza que possui um backup do mesmo..
Após selecionar o projeto, clique em Abrir Projeto para carregá-lo na IDE.

Backup automático
Após o Cronapp carregar todo o ambiente, uma mensagem perguntando se deseja habilitar o backup
automático para esse projeto poderá aparecer, selecione sim para permitir o backup automático, criando
uma segurança extra ao seu projeto.
Observação
Lembramos que o Cronapp não se responsabiliza pelos dados do usuário. O Gerenciador de
Backups e o Backup Automático são funcionalidades que têm o intuito de trazer mais
segurança, mas não sobrepõem a necessidade do uso de ferramentas de controle de versão,
como por exemplo, o GIT, ou backups manuais do seu projeto, através do download do
código-fonte (git, backup manual ou download do código fonte não são disponíveis na versão
trial).

Atualizações de bibliotecas
Sempre que abrir ou criar um projeto, o Cronapp irá verificar se existem atualizações a serem feitas em
suas bibliotecas. Sempre atualize-as para garantir as correções e melhorias que são feitas
constantemente.
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