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Objetivo: Com essa funcionalidade, é possível consultar os pedidos que estão na pré-venda Link e realizar as alterações de 
status conforme a necessidade de cada pedido.

Guia Prático

 

Requisitos:
Estar logado no Portal Web

Acessar:
<Movimentação Estoque>;

<Pré-venda Link>.

Acesse o Portal Web do seu
computador. É recomendado

utilizar Firefox ou Chrome. 

Versão: 1500

Saiba como consultar os pedidos no 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 <Movimentação Estoque> e 
em seguida em <Pré-venda Link>.

3. Após clique em <Consulta> para consultar as pré-
vendas. 

        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 “Consulta de Pré-venda”, obrigatóriamente 
selecione a “Loja” na qual irá pesquisar o pedido, insira um 
“Vendedor”, “Período”, Cliente” ou “Status” e clique em 
<Pesquisar>. 

5.  Ao buscar os pedidos que estão na pré-venda, teremos 
as seguintes informações na tabela: “Cód. Pedido”, “Cliente”, 
“Cadastro”, “Expira” - referente a data limite do link gerado 
anteriormente, “Vendedor”, “Status” - referente a situação 
atual do pedido, “URL”  - referente ao link gerado, e as 
“Observações”.

6.  Para alterar o Status do seu pedido, clique no estatus 
atual dele. Você também poderá clicar na lupa <   > para 
vizualisar os “Detalhes do Pedido” antes de realizar uma 
altaração. 

7.  Ao clicar na lupa, você irá para a página “Detalhes do 
Pedido” onde você poderá visualizar os detalhes e alterar o 
status de cada um deles.

Após alterar o status, clique em <Salvar>.

 Na opção “Status” você poderá pesquisar 
por: “Todos”, “Em Aberto”, “Confirmado”, 
“Cancelado” ou “Pago”.
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Muito Bem! Agora você já sabe como consultar os pedidos no Pré-venda Link. Boas Vendas!

8.  Ao clicar em salvar, aparecerá uma mensagem de 
confirmação: “Atenção: Você realmente deseja alterar o 
Status do Pedido 35, de <nome do cliente>?” Clique <Sim> 
caso você realmente queira realizar a alteração.

9.  A última mensagem, após confirmar sua alteração 
no pedido será: “Atenção: Status alterado para Cancelado” 
Clique <OK> para finalizar o processo.


