
 

Agendamento de Produtos de Uso Contínuo  

Os usuários do Call Center do ASAsys  agora podem agendar ligações para os clientes de produtos de uso 

contínuo para oferecer o produto do cliente antes que ele acabe. 

Atendimento no Call-Center 

1.  Marque os produtos que deseja que tenham este tipo de acompanhamento, acesse Gestão > Cadastros 

> Produtos > Altera.  Selecione o produto > No menu Campos selecione ‘Mais...’ > Selecione ‘Uso Contínuo’ 

e na pergunta deseja marcá-lo como uso contínuo escolha ‘Sim’.  Além de Medicamentos, você também 

pode marcar outros produtos de uso contínuo como seringas para diabéticos e suplementos esportivos 

 

2. Exporte os dados para o Call-Center. 

3. Acesse Call-Center > Parâmetros > Aviso de Agend. Prod. Uso Cont .Determine quantos dias antes do 

produto do cliente acabar o sistema começará a exibir os alertas para ligação. 

 

 



 

4. Ao vender um produto marcado como uso contínuo o sistema exibirá a pergunta: “O cliente deseja deixar 

agendada a próxima compra?” Clique em sim se desejar programar a ligação para o cliente. 

 

5. Será aberto um questionário, que permitirá ao sistema estipular quando o produto do cliente acabará. 

 1. Confirme a quantidade de por embalagem, este campo é sugerido a partir do cadastro de 

produto, mas pode ser alterado. 

 2.  Você pode informar qual a freqüência e quantidade por dose que o cliente consome ou quanto 

tempo o produto dura. 

 3. A freqüência pode ser informada de hora em hora ou diária. 

6.  Informe o nome, um ou mais telefones do cliente e a melhor hora para contato. 

 



 

Obs.: Os dados do agendamento só serão gravados se o pedido atual for confirmado. A pergunta “Deseja 

agendar este pedido” no fechamento do pedido se refere à data e hora da entrega do pedido corrente e 

não tem relação com os agendamentos ou pedidos futuros. Imagem abaixo. 

 

 

 

7.  Ao se logar no sistema de call-center, o sistema dará a mensagem “Existe produto agendado. Deseja 

abrir a agenda?” A mensagem só exibida se houver alertas de produtos dentro do período estipulado nos 

parâmetros do call-center. 

Na tela será exibido o Vencimento (quando o produto do cliente acabará) o nome do produto, a quantidade 

da última compra, nome do contato e código do agendamento.  



 

 

 

8. Dê enter no agendamento que desejar e serão exibidos o nome do contato e telefone. 

 

Ligue pra o cliente e caso ele deseje efetivar a compra, dê enter no produto. 

 O sistema seguirá o fluxo normal de venda, com os dados do cliente e produto já preenchidos. Caso exista 

mais de um produto agendado após inserir o primeiro produto o programa exibirá os outros produtos do 

agendamento dê enter nos outros produtos para incluí-los.  

Quando um operador escolhe um agendamento, todos os agendamentos deste cliente ficam ocultos para 

todos os outros. 

9. Caso o cliente peça para ligar depois, pressione F8 e informe se o cliente deseja ser contatado no mesmo 

dia, no dia seguinte, ou em outro dia. Informe a data e horário em que ele prefere ser contatado. Todos os 

agendamentos deste cliente serão ocultos e re-exibidos na data marcada. 



 

 

10. Se o cliente não quiser ser contatado para novas vendas de determinado produto, dê pressione F9 

sobre o produto desejado. Você poderá selecionar um dos motivos pré-cadastrados ou clicar em “Outro 

Motivo?” e incluir um novo. 

 

 

 

Planilha de Pedidos 

É possível criar uma planilha contendo dos os produtos agendados. 

 Acesse Gestão > Compras > Planilha de Pedidos > Criar > Prod. Agendado. 

 Escolha um período de vencimento dos produtos dos clientes com agendamento, que pode ser de até 30 

dias. 



Na pergunta “Calcular para Reposição do Estoque?” Responda “Sim” se desejar listar apenas os produtos 

cujo estoque é inferior a previsão de agendamento. Responda “Não” para listar todos os produtos. 

Você pode listar todos os produtos, ou selecionar um Grupo, um Fabricante uma Tabela de Seleção de 

Grupos, de Fabricantes ou os Produtos da campanha de Vendas. 

Na planilha já criada, a coluna “Demanda” exibe quantidade total de todos os agendamentos daquele item. 

Para saber mais sobre Planilha de Pedidos e as Tabelas de Seleção contate o Suporte da ASAsys. 

 

 

Relatórios 

Através do Provedor ‘Arquivo de Agenda dos P.U.C’ é possível  criar relatórios para verificar várias 

informações do Agendamento, como quais clientes compram através desta funcionalidade, quais são os  

produtos vendidos e quais são os atendentes com maiores vendas e os motivos mais freqüentes dos 

cancelamentos. Para saber mais sobre o Relator do ASAsys contate o nosso Suporte.  


