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1. Objetivo
Este Módulo disponibiliza envio de email com o PDF em anexo do PEDIDO DE VENDAS para o cliente.
Será possível enviar email para vários destinatários, bem como deixar previamente cadastrado para quais
emails se deseja enviar o pedido.

2. Configurando os parâmetros da conta de email
Acesse o menu UTILITÁRIOS / CONFIGURAÇÕES
Clique na aba “Parâmetros”, em seguida na aba “E-mail”

Para testar a conta configurada, clique no botão TESTE, preencha os campos PARA e ASSUNTO e clique no
botão ENVIAR:

3. Habilitando o Módulo de Disparo de Email do Pedido de Vendas
Acesse o menu UTILITÁRIOS / PARÂMETROS DO SISTEMA

Habilite o parâmetro 149
Ao término da captação e/ou manutenção do pedido, o sistema irá exibir a janela de disparo de email do
pedido com o PDF em anexo.

4. Definindo o modelo de pedido
Através do parâmetro 142, pode-se determinar qual o modelo de pedido será enviado por email em
formato PDF.

5. Definindo o corpo do email
Através do parâmetro 150, determine o conteúdo do corpo do email a ser enviado, como por exemplo,
uma breve orientação ao cliente, uma assinatura e telefone de contato etc.

6. Pré-Definindo endereços de email
Utilize os parâmetros 143, 144, 145, 146, 147 e 148 para pré-determinar para quais emails o pedido será
enviado (as opções são os campos de email definidos nos diversos campos correspondentes no cadastro do
cliente).

7. Disparando o email do pedido
Ao incluir e/ou alterar um pedido de vendas, o sistema irá exibir a janela de disparo de email.

- Automaticamente o sistema pré-seleciona os emails definidos nos parâmetros;
- Caso deseje adicionar mais emails, digite-o no campo “Adicionar novo email” e clique no botão
ADICIONAR;
- Para excluir um email da lista, selecione o email e pressione a tela DELETE;
- Para enviar o pedido em formato PDF para toda a lista de emails, clique no botão ENVIAR.

