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Entendendo os Avisos do Portal 
Duração aproximada: 4 minutos 

 

Entenda os avisos enviados pelo Portal 

e conheça as ações a serem tomadas 

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.  

Recomendamos a leitura prévia de: 
• Conhecendo o Portal da Drogaria  
• Conhecendo o Apoio ao Negócio 
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Como sabemos, é muito difícil acompanhar,  
o tempo todo, tudo que acontece com nossos 

negócios. 
Por isto, o Portal da Drogaria apresenta um 

quadro de avisos de livre acesso a todos os usuários 
identificados. 

Ele nos mostra os fatos importantes  
(principalmente sobre reposição), 

que requerem nossa ação. 
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3 3 Para consultar Avisos importantes, clique no menu Apoio ao Negócio. 



4 4 
Esta é a tela inicial do Apoio ao Negócio. 
O quadro de avisos somente é apresentado se existir pelo menos um aviso. 



5 5 
Avisos em vermelho são graves e urgentes, e requerem a sua ação.  
A data informada é o dia atual. 
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Avisos em amarelo são assuntos em andamento e requerem sua atenção.  
A data corresponde ao dia em que o assunto foi originado. 
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Avisos em verde são puramente informativos e geralmente de assuntos finalizados.  
A data é o dia em que o assunto foi encerrado ou da abertura, se não encerrado. 
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Como agora sabemos onde encontrar os avisos e quais 
são seu grau de importância. 

Vamos simular o tratamento de um transação 
pendente.  
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Clique no aviso de transações pendentes (vendas incompletas) para tratamento. 
O não-tratamento no prazo de 30 dias ocasiona cancelamento automático. 
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Esta tela mostra as transações pendentes, podendo ser uma ou mais. 
Nela é possível Confirmar ou Cancelar cada uma delas. 
Para maior entendimento acesse o Treinamento Tratando Transação no menu AJUDA. 



11 11 
Selecione voltar para tela anterior ou clique no próprio submenu Vendas e Reposições 
para checar os outros avisos. 
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Agora vamos simular o tratamento de dúvidas abertas. 
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Após retornar ao submenu Vendas e Reposições, selecione o aviso que informa existir 
dúvidas encaminhadas. 
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Será encaminhado para tela com a lista de todas as dúvidas com status “Em Análise”. 
Conheça os detalhes do andamento da dúvida clicando em Detalhar. 
Para maiores esclarecimentos acesso o treinamento “Dúvidas e Mensagens” no menu de apoio 
AJUDA. 
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Por último e não menos importante, veremos agora  o 
tratamento de dúvidas resolvidas. 
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Retornando à tela inicial, se clicar neste aviso irá acessar dúvidas já resolvidas e obter suas 
informações. Esta pesquisa utiliza a mesma tela apresentada na dúvida em atendimento. 



17 17 
Ainda será possível acessar mensagens dos últimos 30 dias. 
Após este prazo os registros são excluídos e não é mais possível obter suas respostas. 
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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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