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Acesso
Para acessar o sistema VEXPRESS-CRM é necessário um login e uma senha que é
fornecido pelo administrador.
O acesso é feito pelo seguinte link:

http://parex.webmr.com.br
Na tela de login, basta colocar o usuário e a senha para acessar o sistema.

Tela de login

Menu principal
No menu principal do sistema o usuário terá as seguinte opções:

Comercial: o usuário tem acesso aos cadastros de Clientes, Pedidos e Entregas.
Relatórios: o usuário tem acesso à todos os relatórios disponíveis para ele.
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Ajuda: o usuário tem acesso à documentação do sistema e contato com o
administrador.

Cadastro de clientes
Para cadastrar um cliente, o usuário deve acessar o menu Comercial > Clientes.
Na tela inicial do cadastro de clientes, são exibidos os clientes cadastrados no sistema
pelo usuário. É possível realizar buscas e visualizar detalhes de qualquer cliente.

Tela inicial do cadastro de clientes

Para cadastrar um novo cliente, o usuário precisa preencher todos os campos
obrigatórios e clicar no botão salvar.
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Tela de cadastro de clientes

Assim que um cliente é cadastrado, já é possível utilizá-lo para cadastrar um pedido.
O cadastro possui as seguintes funcionalidades:






Validação de CPF
Validação de CNPJ
Validação de Inscrição Estadual
Pesquisa de endereço por CEP
Se os endereços de entrega e cobrança forem os iguais ao endereço do
cliente, ao clicar em um único botão, eles já serão preenchidos.

Todas as validações são feitas no momento em que o usuário clicar em Salvar Cliente.

Cadastro de Pedidos
Para realizar um pedido, o usuário deve acessar o menu Comercial > Pedidos.
Na tela inicial do cadastro de pedidos, são exibidos os pedidos cadastrados pelo
vendedor no sistema e é possível realizar buscas e visualizar detalhes de qualquer
pedido.

Tela inicial do cadastro de pedidos

Para inserir um pedido, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, os
dados do cliente e os itens do produto.
A primeira ação ao inserir um pedido no sistema é selecionar o cliente. Existem 3
opções para selecionar um cliente: Por nome, por CNPJ/CPF ou por Região.
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Seleção de cliente

Ao selecionar o cliente, os dados referentes ao endereço de entrega e ao cliente são
automaticamente preenchidos.

Tela do cadastro de pedidos

Depois de selecionar o cliente, devem ser preenchidos os campos relativos ao frete,
depósito, data de entrega, condição de pagamento e observações.
Estando todos os campos preenchidos, será necessário adicionar os itens do pedido.
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Itens do pedido

Um produto pode ser selecionado pelo código ou pela descrição.
Ao selecionar um produto, serão preenchidos automaticamente os campos descrição,
UN, % de IPI e subtotal.
A partir do momento que o usuário começa a digitar os itens do pedido, ele começa
a ser gravado automaticamente como um rascunho, podendo ser editado e enviado
posteriormente.
Após adicionar os produtos, o usuário tem duas opções: Salvar como Rascunho ou
Enviar Pedido.




Salvar como Rascunho – o pedido é salvo no estado atual, podendo ser
editado em outro momento. Ao salvar como rascunho o pedido ainda NÃO foi
lançado.
Enviar Pedido – ao enviar o pedido NÃO é possível editó-lo. Se todos os campos
obrigatórios foram preenchidos e as validações estiverem certas o pedido é
lançado.

O cadastro de pedidos possui as seguintes funcionalidades:






Pesquisa de cliente por nome
Pesquisa de cliente por região
Pesquisa de cliente por CNPJ/CPF
Endereço de entrega preenchido automaticamente
Opção de salvar pedido como rascunho
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Cadastro de Entregas
Para adicionar um novo endereço de entrega, o usuário deve acessar o menu
Comercial > Entregas.

Basta selecionar um cliente e cadastrar os dados de um novo endereço de entrega.
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