
MÓDULO “FORÇA DE VENDAS”/CLIENTES  

Seus clientes, podem colocar pedidos diretamente na empresa, de forma rápida e fácil,
sem qualquer intervenção.
O acesso para cadastro de pedidos, é feito através de um link no site da empresa, onde
somente os clientes autorizados terão acesso a efetuar o registro dos pedidos .

Para que seus clientes possam cadastrar pedidos on-line, é necessário que se façam
algumas parametrizações na base de dados do Sistema Jotec.

Essas  parametrizações,  são  feitas  em  5  telas  do  sistema:  Cadastro  de  Clientes,
Cadastro de Forma de Pagamento, Condições de Faturamento, Cadastro de Produtos
e Gerenciamento do módulo E-Commerce.

Este manual,está separado em duas etapas:

1 –Parametrizando o Sistema, que mostra como configurar as 5 telas do sistema para
utilização do módulo Força de Vendas;

2 –Colocando Pedidos, que ensina como utilizar o módulo Força de Vendas.

1 –PARAMETRIZANDOOSISTEMA

  1A–Cadastro de Clientes
Para que seja possível o vendedor/representante visualizar o cliente para lançar o pedido 
é  necessário informar o vendedor no cadastro do cliente.
Para isso acesse o módulo “Contas a receber”.



Em seguida acesse o menu Arquivo, opção Cliente.

Nesta tela crie ou gere uma senha para seu cliente acessar o sistema.

Clique no ícone do “Disquete” para salvar a alteração.



1B–Cadastro de Forma de Pagamento 

Para acessar o cadastro de Forma de Pagamento, acesse o módulo Faturamento.

Em seguida acesso o menu Arquivo, opção Forma de pagamento.



Será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela, devem ser informados os campos: “Código” e “Descrição” (campos 
alfanumérico, criado pelo usuário). 
Abaixo, informar a quantidade de “Dias” para vencimento da duplicata no sistema e o “% 
Pagto” sobre o valor do pedido. 
Esse percentual deve totalizar 100% no final do cadastro.
Clique no botão “Atualiza” para incluir na lista.
Selecionar a flag “Gera Duplicata” e clique no ícone do “Disquete” para gravar o registro.

1C - Condições de Faturamento.
Para acessar o cadastro de Forma de Pagamento, acesse o módulo Faturamento.
Em seguida acesso o menu Arquivo, opção Condição faturamento.



Será apresentada a seguinte tela:
No topo desta tela, devem ser informados os prazos e valores inicial e final, criando uma 
faixa de valores para serem utilizadas nas vendas do e-commerce. 
Informar a “Forma de Pagamento” e clicar no botão “Atualiza” para incluir a faixa de 
valores na lista.

Dependendo do valor do pedido cadastrado no e-commerce, o sistema irá mostrar 
automaticamente qual a forma de pagamento disponível para cada situação. Clicar no 
botão “Atualiza” para incluir o registro na lista.
No final desta mesma tela, selecionar a flag “Critica prazos e valores” para considerar o 
cadastro feito anteriormente.



No campo “Senha de Liberação”, informar uma senha de 4 caracteres, para liberação do 
pedido,caso queira concluir a venda,mesmo com as condições diferentes destes cadastros.
Clicar no ícone do “Disquete” para gravar as atualizações.

1D – Cadastro de Produtos.

Para acessar o programa de cadastro de produtos, acesse o módulo Estoque.



Em seguida acesse o menu Arquivo, opção Produto.

Será apresentado a seguinte tela:

Pesquise o produto desejado e marque a flag “Internet” para disponibilizar a visualização 
deste produto para internet.



Informe um grupo no cadastro do produto, assim quando cliente for escolher os produtos 
eles serão apresentados em grupos/categorias.

Em seguida desça a barra de rolagem até a opção de  “Dados de vendas do produto”.

Clique na opção para abrir as informações referente a tabelas de preço.

Será apresentada a seguinte função:

Informe o valor para as tabelas de preços de cada item e clicar no botão “Atualiza”. 
Caso não tenha valor nas tabelas de preço, os pedidos no e-commerce ficarão sem 
valor,bloqueando a emissão da nota-fiscal no módulo Faturamento.



1 F – Gerenciamento-E-commerce

Para acessar os parâmetros do força-venda clique em E-commerce e Força de Venda 
no menu geral do sistema JOTEC. Em seguida clique em Gerenciamento.

Será apresentada a seguinte tela:



Para acessar o programa de parametros, acesse o menu Arquivo, opção Parametros.

 



No parâmetros do E-commerce, podem ser efetuadas algumas configurações conforme 
necessidade da empresa. 



Exemplo: No quadro “Força de Vendas”, a empresa poderá definir qual a tabela de preço 
será utilizada nos pedidos registrados no e-commerce, ou selecionar as flags para acessar
ou inibir alguns campos do pedido, verificar estoque,enviar e-mail, etc.

Clicar no ícone do “Disquete” para gravar as alterações.,

Quanto às flags:

    • “Mostrar a mensagem dos itens na consulta” “Relação de 
pedido/notafiscal/orçamento”

    • “Mostrar a mensagem 1 do cliente na tela de entrada de pedido de venda”

quando selecionadas, exibem mensagens automáticas no pedido da Força de Vendas da 
Solução E-commerce, estão detalhadas no Suporte Eletrônico através de questões 
relacionadas com as palavras “Mensagens,E-commerce e Força de Vendas”.

2 – Gerando o link para o cliente.

Para gerar o link onde o representante fará o login, acesse o menu geral do sistema 
JOTEC e clique em “E-Commerce e Força de venda” e em seguida em Força de Venda- 
clientes.



Será apresentada a seguinte tela de login: 

Copie o link desta tela e passe ao seu representante para que ele possa realizar o acesso. 
O Usuário é o código do cliente cadastrado no sistema, e a Senha é a senha definida no 
cadastro do usuário conforme passo 1A.



Ao realizar o login você será direcionado para a seguinte pagina.

O cliente poderá registrar com um novo pedido de venda, consultar os pedidos,notas 
fiscais e orçamentos, consultar sua situação financeiro(titulos pagos ou em aberto) alterar 
a senha de acesso, e-mail para envio de uma cópia dos pedidos por ele cadastrados.

2A - Entrar com um pedido de compra.

Clique em “Entrar com um pedido de compra”.



Você será direcionado para a seguinte tela:

Nesta tela, escolha a categoria do produto que deseja realizar o pedido ou você pode 
informar o nome do produto na barra de pesquisa.

Na próxima página é apresentado os produtos que pertencem a categoria escolhida.



Clique no botão “ver foto” para visualizar a foto do produtos.

Informe a quantidade desejada do produto e clique em “comprar”.

Os produtos já selecionados serão apresentados da seguinte forma.

Depois de escolher os produtos clique em “Fechar pedido”.



O próximo passo é informar o seu nome de contato, n° de pedido interno, forma de 
pagamento(deve-se escolher dentre as disposiveis para seleção), e-mail de contato e 
observações e clique em “Concluir”.

Com isso, será apresentada a mensagem com o número do pedido gerado.



2B – Consulta pedido / nota fiscal / orçamento.

Clicar no link “Consulta pedido / nota fiscal / orçamento”.

Será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela, selecione os filtros “Código inicial e final de pedidos”, “Data inicial e final de
pedido”, “Código inicial e final de nota fiscal” e “Data inicial e final de emissão da 
nota fiscal” ”.

Clicar em “OK” para emitir o relatório.



Será aberto o relatório acima, onde serão visualizados os pedidos,a fase que se encontra 
o pedido, nota fiscal, Situação, Data do pedido, Data da nota fiscal e Valor da nota fiscal.

Você pode clicar no numero do pedido ou no icone lupa para ter informações mais 
detalhadas do pedido.

2C – Consulta situação financeira.

Clique no botão  “Consulta situação financeira”.



Será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela, o relatório poderá ser emitido utilizando os filtros: “Data inicial e final do 
pedido” 

Selecionar as flag com o status do pedido e clicar em “OK”.



Clicando no “número da duplicata” ou na “lupa”,o sistema irá mostrar informações 
detalhadas sobre a duplicata.

2D – Alteração de senha e e-mail 

Clique em “Alteração de senha e e-mail”.

Será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela, o próprio representante poderá alterar sua senha e seu e-mail.

Digitar as novas informações e clicar no botão “Salvar” e confirmar a alteração.
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