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Objetivo: Com essa funcionalidade, é possível que o vendedor faça uma pré-venda link onde o mesmo fará uma lista de 
produtos disponíveis na loja que interessa ao seu cliente. O Usuário do sistema Cigam Gestor, via Portal Web poderá enviar esta 
lista para seu cliente analisar, escolher e até realizar o pagamento via link dos produtos que deseja.

Guia Prático

 

Requisitos:
Estar logado no Portal Web

Acessar:
<Cadastro Geral>;

<Produtos>.

Acesse o Portal Web do seu
computador. É recomendado

utilizar Firefox ou Chrome. 

Versão: 1500

Como selecionar produtos para pré-venda link?

1. Na tela inicial do Portal Web, informe um usuário e
senha. Após, clique em <Entrar>.

2. Na tela inicial, clique em <Cadastro Geral> e em 
seguida em <Produtos>.

3. Após clicar em produtos, clique no botão <Pré-venda 
Link>. 

        O usuário utilizado para acessar o Portal Web deve 
ser o mesmo utilizado para o Cigam Gestor Lojas e 
Franquias.

 

 O endereço de acesso para o Portal Web é o 
número do IP do servidor da sua retaguarda mais, as 
informações de identificação, conforme o exemplo:  
“187.129.159/Gestor.Web/”.
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4.  Na tela “Pré-venda Link”, obrigatóriamente selecione a 
“Loja” na qual irá selecionar os produtos, insira a “Referência”, 
“Coleção”, Linha”, ou “Artigo” e “Tamanho” do produto para 
localizá-lo. 

5.  Selecione os produtos que deseja enviar para o 
Cliente, em seguida clique no carrinho de compras <Produtos 
Selecionados>.

6.  Após clicar no botão  “Produtos Selecionados”, 
aparecerá a tela para procurar ou cadastrar o Cliente. Você 
poderá procurar por “Nome” ou “CPF/CNPJ”, ou clicar em 
<Cadastrar Cliente> caso ele ainda não seja cadastrado.

Clique no Cliente desejado.

Você não conseguirá alterar a loja se o carrinho 
de compras já conter produtos selecionados 
anteriormente.

 

 Caso você já tenha selecionado os produtos 
anteriormente, para prosseguir com a mesma 
seleção de produtos, clique no carrinho de compras 
<Produtos Selecionado>.
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Muito Bem! Agora você já sabe como selecionar produtos para pré-venda link. Boas Vendas!

9.  Após ter clicado em “Gerar Link Cliente”, o sistema irá 
gerar o link para ser enviado. Clique no botão <         > para 
copiar o link.

7.  No topo da aba “Produtos Selecionados” Você irá 
selecionar o “Vendedor” e o “Expira em” do seu link. 

Logo abaixo teremos os produtos selecionados 
anteriormente com suas descrições: “Produto”, “Referência”, 
“Tamanho”, “Descrição”, “Valor” e “Desconto” .

8.  Na parte inferior da página temos o “Total Venda”, 
“Total Desconto”, “Valor Frete” onde você preencherá o valor 
que o Cliente irá pagar pelo frete, e “Total”.

No campo “Observações” você poderá preencher com 
alguma observação ou deixar sem nada.

Após, clique em <Gerar Link Cliente>.

10.  Com o link copiado, é só colar na rede social na qual 
mantém contato com seu Cliente, ou na de sua preferência. 
 Confira na imagem ao lado como ficará a mensagem 
no WhatsApp, por exemplo.
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 Você poderá excluir um produto, caso não 
queira enviá-lo ao Cliente. Para isso, selecione 
o símbolo lixeira <    > localizado ao lado da 
imagem do produto que deseja excluir.

 Você poderá excluir todos os produtos 
de uma única vez clicando em <Limpar 
Produtos>.

Expira em
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