
MANUAL DE OPERAÇÃO EDOutlet
(Online e Offline):
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1 - EDOutletOffline (sem internet):
Para abrir o sistema, clique duas vezes no atalho que está posicionado em sua área de trabalho,
o ícone do sistema está abaixo:

Após o sistema aberto, irá solicitar sincronização, caso você esteja conectado a internet clique
em sim conforme a imagem abaixo, caso não esteja conectado a internet clique em não (o
sistema não deixa digitar pedido se não houver sincronizado nas últimas 24 horas).

Caso apareça a mensagem abaixo, a sincronização será necessária para utilização do sistema.

Após clicar sobre o Sincronizar, o sistema irá efetuar a sincronização e após o término será
exibida a mensagem conforme a imagem abaixo, quando a mesma surgir, pode-se ir em menu:
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De volta a tela inicial, (em caso de ter selecionado não na primeira mensagem de sincronização,
você estará aqui).

1.1 - Clientes:
A opção Clientes exibe os clientes disponíveis ao representante, tendo opção de busca por
qualquer dado presente na tabela e exibição dos detalhes de cada cliente quando ocorre o
clique conforme ilustrado abaixo.
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Para cadastrar um novo cliente deve-se clicar no ícone “+” destacado acima, a tela a seguir
será aberta e ao preencher os dados e clicar em gravar o novo cliente estará cadastrado:

Retornando ao menu, é possível visualizar da mesma forma, os títulos em aberto por cliente, e
o histórico dos pedidos digitados no sistema offline, tendo a opção de exportação em PDF dos
mesmos.

1.2 - Pedidos:
Para iniciar um novo pedido, clique em Pedido e depois na lupa para selecionar o cliente,
conforme a imagem abaixo:
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Preenchendo o resto dos campos necessários, (E-mail, Tabela de Preços, Condição de
pagamento e Previsão de entrega, pode-se tanto pressionar a tecla Enter no teclado como
aceder um clique no botão Gravar, conforme imagem abaixo:

Após gravar o pedido, já vai cair na aba Itens, sendo que o cursor já estará posicionado no
campo da referência, pode-se digitar a referência e dar Enter, ou também tem-se a opção de
selecionar o botão Buscar, onde-se após encontrar a referência seleciona-se ao dar um duplo
clique. É possível ainda Listar as referências já inseridas no pedido, gravar a referência que está
sendo inserida/alterada ou visualizar a imagem da referência conforme segue:
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Ao clicar em Imagem:

Ao utilizar as setas do teclado para preencher a grade da referência, pressionando a tecla
enter do teclado a mesma será salva, sendo possível inserir uma observação nas cores 090 e
100, sortidas, conforme abaixo:
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Clique em não ou pressione Esc para gravar a referência sem observação, ou aperte enter para
informar a observação:

Para o caso de não desejar mais inserir uma observação, pode-se clicar em cancelar ou
pressionar enter para gravar a referência mesmo sem observação, ou digitar a observação e
pressionar enter para gravar com observação.

OBS: após gravar a referência, o cursor já irá se posicionar novamente no campo da referência,
possibilitando uma rápida digitação.

Ao listar, trará a lista das referências já incluídas no pedido, onde é possível realizar filtros, por
descrição do item, por tecido e por família. Após selecionar a referência, ao clicar com o botão
direito do mouse, é possível excluir ou selecionar (também é possível selecionar com um duplo
clique), ao selecionar uma referência ela voltará para a digitação das quantidades trazendo o
que já foi digitado, após gravar novamente a quantidade será atualizada conforme a nova
quantidade informada (não será somada e sim alterada).
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Após digitar todas as referências, utilizando os passos acima, deve-se ir na aba Tabela,
conforme a imagem abaixo, onde ao clicar com o botão direito do mouse em cima de um
pedido selecionado, é possível editar, deletar, finalizar ou exibir os detalhes do pedido
conforme imagem abaixo.

Abaixo tela dos detalhes do pedido onde é possível gerar o PDF do mesmo.
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OBS1: o menu Editar, contém as mesmas opções para editar, deletar, finalizar um pedido ou
ver os detalhes, em caso de edição (ao fechar e abrir o sistema pode-se editar um pedido que
não tenha sido finalizado), pode-se continuar incluindo, alterando ou excluindo referências,
conforme já demonstrado.

OBS2: não é necessário finalizar o pedido após digitado, caso feche o sistema, o pedido
continuará lá, para ser editado, excluído ou finalizado da próxima vez em que o sistema for
aberto. AO FINALIZAR O PEDIDO NÃO É MAIS POSSÍVEL A SUA ALTERAÇÃO, O MESMO
TAMBÉM NÃO ESTARÁ NA EMPRESA AINDA para isso, deve-se proceder nova
sincronização.

1.3 - Kits:
Para vender de KITs, no menú inicial clique em Kits. Ao abrir a tela já trará a lista dos kits
disponíveis. Depois de selecionar um kit, ao clicar com o botão direito do mouse serão
disponibilizadas as opções editar, detalhes e PDF.

A opção PDF vai gerar o arquivo para ser salvo e posteriormente compartilhado. A opção
detalhes vai mostrar os detalhes dos produtos contidos naquele kit.

A opção editar é utilizada na hora de vender o kit, após clicar nela a tela vai exibir os campos
abaixo onde deve-se selecionar (ou cadastrar) o cliente, informar o e-mail, informar a condição
de pagamento e a data de previsão de entrega. Após clicar em vender o kit já estará finalizado.
Para enviar a venda para a empresa será necessário fazer nova sincronização.
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2 - EDOutlet (com internet)
O endereço para acesso ao sistema de vendas online está abaixo:

http://187.45.102.78/edoutlet/index.php

ou no site da Erva Daninha – http://www.ervadaninha.com, tem-se um atalho para acessar o
sistema de vendas, conforme na imagem abaixo:

Abaixo a tela de login do sistema, onde deve-se informar o login e a senha, cadastrados
previamente pela empresa e repassados a você representante pelo setor administrativo ou de
TI. Deve-se então clicar no botão Login:

Após efetuar o login, apresenta-se a tela inicial conforme imagem abaixo, nela temos os
módulos do sistema, onde é possível consultar os seus dados e alterar sua senha, ver os
detalhes do mapa da sua região, consultar os seus clientes, consultar títulos por cliente,
consultar histórico de pedidos e obter cópia dos mesmos, acesso aos relatórios bem como
efetuar Pedidos e também Kits.

http://www.ervadaninha.com/
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Abaixo tela para verificar seus dados e alterar sua senha:

As telas Clientes, Titulos e Histórico tem um funcionamento semelhante, que será
exemplificado abaixo na tela dos clientes, onde é possível o filtro, e ao clicar na linha de um
cliente ocorre o retorno dos dados:
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2.1 - Mapas
Há a opção de visualizar o mapa da sua região, ao entrar no item mapas do menu a seguinte
tela será apresentada, apenas as cidades que fazem parte da sua região estarão coloridas.

Nela temos as opções de exportar os dados das cidades em excel e gerar uma imagem do
mapa, no canto superior esquerdo. Ao girar a rodinha do mouse para frente ocorre o zoom in
no mapa (fica maior) e ao girar para trás ocorre o zoom out (fica menor). Ao segurar o clique e
arrastar para os lados o mapa se movimenta. Ao clicar em uma cidade os dados dela são
apresentados no menu a direita, apresentando os clientes que já compraram e as informações
da última compra de cada cliente. Ao clicar em um cliente o modal abaixo é apresentando com
os detalhes dos pedidos que já foram feitos para ele.

Ao clicar em um pedido os detalhes dele são exibidos, tem se a opção de exportar o PDF do
pedido ou clicar em um grupo para ver os detalhes.
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Ao clicar na linha da referência, o tag dela é exibido.

Também é possível visualizar as informações do cadastro do cliente e as informações
financeiras do cliente nas outras abas desta tela.

2.2 - Pedidos
Vamos exemplificar passo a passo como efetuar um novo pedido, entrando no ícone Pedidos,
se já houver um pedido cadastrado e não enviado, ao entrar na tela dos pedidos, ele(s) será(ão)
listados na aba Tabela, do contrário a tela de cadastro de novos pedidos será exibida:

O campo Pedido não é preenchido, o código de um novo pedido é gerado após clicar em
Inserir, ou utilizando as teclas de atalho Ctrl + i, ou no ato de selecionar o cliente, que pode
ser informado através do código se já o tiver, selecionado através da lupa, ou fazer o cadastro
de um novo cliente.

Após todos os dados preenchidos corretamente, pode-se salvar clicando sobre o botão salvar,
pela combinação das teclas Ctrl+s ou alternando de aba clicando na aba Itens.
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Obs.: O item coleção “não” é selecionado apenas ocasionalmente no final da coleção,
conforme orientação do setor comercial.

Uma vez gravado o pedido, irá aparecer à tela de digitação dos itens, já com o cursor sobre o
campo para digitar a referência, conforme detalhado abaixo. Onde é possível buscar
referências, listar as referências já cadastradas no pedido ou digitar a referência e com um
Enter a grade da referência é exibida, sendo então possível a navegação com as setas do
teclado preenchendo as quantias nas grades, a combinação das teclas Ctrl + seta acima abre a
listagem das referências já cadastradas no pedido.

Se a referência possuir imagem ela é exibida conforme abaixo.
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Uma vez preenchida a grade pressione Enter ou clique em salvar conforme na imagem abaixo
para gravar a referência, e continuar digitando o pedido.

Caso a referência possua cor sortida, (090, 100), e a mesma contenha quantidades, a tela de
observação do item é exibida, onde pode-se pressionar a tecla Esc ou a tecla enter para salvar
sem observação, ou informar a observação e com a tecla enter salvar também.
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Após a referência ser gravada, o cursor novamente estará no campo da referência, para
continuar digitando.

Ao listar as referências já digitadas, pode-se optar pela visualização básica ou detalhada. Para
excluir uma cor de uma referência digitada deve selecionar uma linha e clicar em excluir. Para
alterar as quantidades de uma referência já digitada, dê dois cliques na linha da referência, a
grade já será carregada com o que você digitou anteriormente, após gravar novamente a
quantidade será atualizada conforme a nova quantidade informada (não será somada e sim
alterada)

Até que os pedidos não tenham sido enviados, pode-se sair ou fechar o sistema e depois de
entrar novamente, alterar o pedido conforme na imagem abaixo, selecionando o mesmo e
alterando-o, também sendo possível a exclusão do(s) pedido(s).

Pode-se obter uma cópia instantânea em PDF do pedido, clique no ícone PDF conforme
imagem abaixo. Para enviar o pedido a empresa, selecione o mesmo e clique em Enviar, a
partir dai o pedido não constará mais no módulo Pedidos, portanto não podendo mais ser
alterado, porém podendo ser visualizado no módulo Histórico por cliente.

OBS: ao enviar o pedido para a empresa, automaticamente o sistema envia uma cópia por e-
mail do pedido efetuado para o e-mail digitado na aba Pedido.
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2.3 - Menu
Em todos os módulos do sistema, onde houver o botão menu, conforme abaixo, é possível
navegar diretamente entre os módulos do sistema:

2.4 - Kits
Ao entrar no módulo Kits, são listados os Kits disponíveis para a venda, sendo possível,
selecionar o kit e assim o alterar, atualizar a lista dos kits disponíveis ou visualizar o PDF com
os detalhes do kit. Também é possível editar o kit dando um duplo clique no kit desejado.

Clicando na aba itens, é possível visualizar os itens do kit:
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E na aba Kit, é necessário preencher todos os dados antes de vendê-lo clicando sobre o botão
salvar:

Obs: da mesma forma que no pedido, ao salvar um kit, será enviado um e-mail para o e-mail
informado, e também um e-mail da venda do kit para o representante.
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