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Inscrição no Portal da Drogaria 
Duração aproximada: 30 minutos 

 

• Veja como realizar a inscrição do seu Estabelecimento no Portal da Drogaria 

• Efetuar  a seleção/alteração de Distribuidor e Software 

Este material faz parte do “Estudo Modular Assistido” destinado exclusivamente à capacitação 
dos usuários do Portal da Drogaria. Conheça os outros módulos no menu de apoio Ajuda.  
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Agora faremos o passo-a-passo: 
realizar a Inscrição do 

Estabelecimento e Instalação do 
TransactionCentre®. 
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Acesse www.portaldadrogaria.com.br, digite o CNPJ do estabelecimento, o CPF e clique no 
botão “Inscreva-se já!”, para seguir para a tela de cadastro. 
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Leia atentamente as Instruções e inicie o cadastro. 
Importante: Apenas os sócios responsáveis pela Empresa devem realizar este cadastro. 
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Preencha todos os campos, e envie os documentos conforme segue: 
• Empresa Constituída – Contrato Social e Cartão do CNPJ da Receita Federal 
• Único dono, sem sócios ou filiais – Requerimento do Empresário 
• Associativismo – Ata de Assembleia 
Observação: Prazo de 10 dias úteis para análise. 
Caso não consiga anexar, enviar para suporte@sevenpdv.com.br.  
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6 
Preencha todos os campos, conforme orientação do lado direito da tela. 
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Em dados do responsável preencha todos os campos, conforme orientação da tela. 
É muito importante o preenchimento correto dos campos, pois através destes dados 
será criado o perfil para acesso ao Portal da Drogaria. 
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Faça a Validação de e-mail e leia o Termo de Responsabilidade, antes de clicar em “Enviar 
ficha de inscrição”. 
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Em até 10 dias 
retornaremos por e-mail 
informando o resultado 

da análise. 
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Se receber o e-mail de documentação aprovada, acesse o Portal da Drogaria e informe o 
CNPJ, Usuário, Senha e clique em “Entrar”, para realizar seu login. 



11 Clique em Apoio ao Negócio para selecionar os Distribuidores. 
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Clique em “Selecionar Distribuidores”, escolha os distribuidores por ordem de preferência 
e clique em “Salvar”. 
VEJA o Auto Treinamento “Selecionando Distribuidores” no menu AJUDA para maiores 
esclarecimentos. 
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Após selecionar os distribuidores por 
ordem de preferência, deve-se realizar o 

cadastro referente à parte técnica.  
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Clique em “Usuários e Lojas” e depois em “Gerenciar filiais”, para realizar o cadastro da 
parte técnica. 



15 Clique em “PERFIL OPERACIONAL” para iniciar o cadastro da parte técnica. 
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Informe o CNPJ do desenvolvedor do sistema de Automação Comercial e clique em 
“PESQUISAR SOFTWARE”. 
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Seleção do Software 
 

• Se a Software House não for encontrada, 
preencha os campos solicitados para que seja 

enviado um e-mail para o responsável da 
empresa realizar o processo de certificação. 

 
• Se a Software House for encontrada,  mas o 

Software/Versão não, preencha os campos 
solicitados para que seja enviado um e-mail 

para o responsável da empresa realizar o 
processo de certificação. 
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Selecione o Software/Versão desejado na lista de “Software Vinculado para a Rede” e 
clique em “PROSSEGUIR”. 
Selecione o Software/Versão desejado na “Tabela de Softwares” e clique na seta para a 
direita (>>), ele passará para a lista de “Softwares Vinculados para a Rede”. 
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Selecione o Software/Versão na lista de “Softwares Vinculados para a Rede” e clique em 
“PROSSEGUIR”. 
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Selecione o Software/Versão desejado no combo “Software – Versão - Status” e clique em 
“PROSSEGUIR”. 
Selecione o Software/Versão desejado no combo “Software – Versão - Status” e clique em 
“PROSSEGUIR”. 
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Selecione o Software/Versão desejado no combo “Software – Versão - Status” e clique em 
“PROSSEGUIR”. 

Responda a questão preenchendo o campo “Resposta” com a letra da alternativa 
escolhida, e clique em  “PRÓXIMO” para seguir para a próxima questão. Repetir este 
processo até a ultima questão. 
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Selecione o Tipo de Contato, preencha todos os campos solicitados e clique em “SALVAR”. 
Selecione o contato incluso e clique em “PROSSEGUIR”. 

Selecione  o Tipo de Contato, preencha todos os campos solicitados e clique em “SALVAR”. 
É obrigatório o preenchimento do Tipo de Contato “Televendas”. 
Selecione o contato incluso e clique em “PROSSEGUIR”. 
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Solicitamos que após concluir o cadastro aguarde 
24 horas, pois precisamos deste tempo para 

ativá-lo em nossos sistemas.  
 

Após a espera realize a Instalação do 
TransactionCentre® e a Transação de Ativação do 

Estabelecimento. 
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O manual de instalação está disponível no Portal da Drogaria no menu “Ajuda”, submenu 
“Treinamentos” 
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Veja também o treinamento “Transação de 
Ativação do Estabelecimento”, e saiba como 

realizar o teste que garante que todas as 
etapas anteriores foram efetuadas com 
sucesso e lhe dará o protocolo para se 
credenciar nos Programas de Apoio ao 

Tratamento.  
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Obrigada por participar comigo 
deste estudo. 

Lhe convido para um novo 
encontro. Escolha outros 
treinamentos na opção  

Ajuda do Menu Principal. 
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