
 

 

 
 

Guia de usuário 
Melhorando sua navegação digital e experiência de compra 
Versão: 2.0 
Data de lançamento: 10 February 2022 

Se você tiver algum problema com este documento ou nosso site, acesse www.dormerpramet.com e visite 
nossa página “Fale Conosco”, onde você pode preencher nosso formulário, pode também enviar um e-mail ou 
entrar em contato por telefone diretamente com a nossa equipe. 
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Selecionando seu país e idioma 
Para usufruir de todos os benefícios do nosso novo site, primeiro 
selecione seu país e, em seguida, selecione o idioma disponível em 
seu país. 

Você verá apenas os produtos disponíveis para compra em seu país. 

 

Observação: Nem todos os países tem vários idiomas disponíveis. 

Observação 2: se você for um usuário com login, seu país e idioma 
será pré-selecionado pelo nosso sistema. 

Busca de produtos 
Existem duas maneiras de pesquisar e selecionar produtos. 

Pesquisa 
Usando o campo de pesquisa geral, que está sempre no 
topo do nosso site, você pode inserir qualquer código 
de produto, descrição geral da ferramenta de corte ou 
acessório específico. 

Os resultados da pesquisa são agrupados por linha de 
produtos. 

A lista de produtos mostrara os itens mais relevantes. Você pode clicar em Mostrar Mais para ampliar sua 
pesquisa. 
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Ou você pode filtrar em atributos pré-definidos visíveis no menu esquerdo da tela de resultados da pesquisa.

 

Clique no item para mostrar todas as medidas disponíveis para essa linha de produto.

 

Você pode clicar no código do item para ser redirecionado para a página específica do produto ou, se o usuário 
tiver uma conta de compra direta, podem adicionar itens ao carrinho diretamente na visualização do resultado 
de pesquisa. 

 

Navegando pelas categorias dos produtos 
Se você não conhece o código específico, poderá usar nossa hierarquia de produtos para filtrar melhor os 
resultados com base na aplicação. 
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Nossa categoria de produtos em primeiro nível é: 
 

• Furação 
• Torneamento 
• Fresamento 
• Rosqueamento 
• Sistemas de Fixação 
• Diversos 

 
Temos também subcategorias de produtos para definir melhor os resultados. Você pode visualizar todos os 
resultados dentro da terceira categoria de produtos clicando no tipo de produto específico. A trilha de 
navegação mostrará onde você está na estrutura do produto. 

 

Produtos relacionados 
Muitas das nossas ferramentas tais como ferramentas rotativas, fresas intercambiáveis e insertos, estão 
relacionadas com outros produtos e podem ser podem ser encontrados em "Peças Relacionadas" no botão 
ligado à página do produto. 
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Fale conosco 
Queremos garantir que você possa entrar em contato conosco, independentemente de como estiver 
navegando em nosso site. Existem vários meios pelos quais você pode fazer isso, incluindo as páginas dos 
produtos. 

A maneira mais fácil de entrar em contato é clicar no link “Fale Conosco” na seção superior do nosso site. 
Nesta página será exibido nosso escritório de vendas local (de acordo com o país que você selecionou) e 
outros detalhes de contato. 

 

Encontrando um contato comercial ou um representante 
Os membros da nossa equipe de vendas e representantes são uma parte importante do nosso suporte ao 
cliente. Se você não estiver autorizado a comprar diretamente conosco, recomendamos que entre em contato 
com nossa equipe de vendas. 

A lista de nossa equipe comercial  pode ser encontrada clicando no link disponível em cada página de exibição 
de produto. Esses links redirecionarão os usuários para os contatos de vendas do mercado local e/ou 
representante. 

 

Requisitando acesso 
Os usuários sem login podem navegar e explorar nossa ampla oferta de produtos. Isso inclui pesquisa geral, 
informações de velocidade e avanço e especificações técnicas. Somente usuários autorizados a comprar 
diretamente poderão solicitar acesso para obter  informações de preço e disponibilidade de estoque.  
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Se você tiver um login ativo ou quiser solicitar um, você pode acessar a página “Login” e clicar no link 
“Registrar”. Serão solicitadas o preenchimento das informações básicas e definição de uma senha. 
Essas informações serão processadas por nossa equipe local de atendimento ao cliente e, se já existir uma 
conta em nosso sistema, o usuário receberá um e-mail com detalhes de confirmação. 
 

Se uma conta não estiver ativa em nosso sistema, nossa equipe de atendimento ao cliente entrará em contato 
com você para obter mais detalhes. 
 

Observação: nem todos os usuários que solicitarem um login receberão o mesmo. Os detalhes de login são 
fornecidos aos usuários associados a contas diretas autorizadas para compras ou parceiros de canal 
aprovados. 
 

Esqueceu sua senha? 
Se você esqueceu sua senha, na página de Login, clique em “Esqueci minha senha”. Será solicitado o 
preenchimento de um formulário e uma nova senha será enviada para você. 

O e-mail virá de seu membro local de atendimento ao cliente. 

Se o seu nome de usuário não for um endereço de e-mail ativo, você precisará entrar em contato com nossa 
equipe de suporte ao cliente. 

 

Redefinindo sua senha 
Uma vez que o usuário esteja logado, a senha pode ser alterada clicando no link “Atualizar senha” no menu  
“Minha conta”, localizado no canto superior direito do site. 

 

Lista de desejos 
Para otimizar sua experiência de compra, os usuários com login podem adicionar itens diretamente à lista de 
desejos. 

Na lista de desejos, eles podem adicionar esses itens ao carrinho para facilitar a compra. 
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Adicionando itens à sua lista de desejos 
Produtos individuais podem ser adicionados à lista de desejos clicando no ícone "Adicionar à lista de desejos" 
na página do produto.  

 

Os itens não podem ser adicionados em massa à lista de desejos de um usuário. 

Removendo itens da sua lista de desejos 
Os itens podem ser removidos da Lista de Desejos removendo-os diretamente da lista. 

 

Ou você pode visitar a página específica e remover o item da lista de desejos na página do produto. 
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Adicionando itens ao carrinho 
Somente usuários logados podem adicionar itens ao carrinho. 

Existem três maneiras de adicionar itens ao carrinho: 

1) Diretamente da página do produto 
2) Diretamente dos resultados da pesquisa 
3) Por upload em massa usando um arquivo csv 

Atenção: A quantidade mínima do produto deve corresponder a múltiplo da embalagem para ser adicionada 
ao carrinho  

Observação: quantidades diferentes do múltiplo de cada produto serão automaticamente ajustadas.   
 

Diretamente da página do produto 
Ao pesquisar e acessar uma página específica do produto, os usuários podem clicar no ícone "Adicionar ao 
carrinho" . Isso abrirá uma caixa que orientará o usuário para a quantidade apropriada que deseja adicionar ao 
carrinho.  

 

Diretamente do resultado de pesquisa 
Na página de resultados da pesquisa os usuários podem selecionar o ícone ”adicionar ao carrinho” que é 
exibido ao lado do produto. 

Assim como a opção na página do produto, um pop-up aparecerá e os usuários poderão adicionar a 
quantidade específica ao carrinho. 
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Adicionando itens ao seu carrinho usando arquivo *.csv ou .txt (Adição em massa) 
Se você tiver vários itens para adicionar ao carrinho, é recomendável usar a opção "Carregar CSV", localizada 
na área "Minha conta". 

 

 
1) Crie uma planilha com 3 colunas, sendo duas colunas obrigatórias e uma terceira opcional: 

a. Código do produto 
i. Este é o código do material: EX: A10010.0 
ii. O sistema reconhecerá apenas os códigos de produtos Dormer Pramet. Ele não 

reconhecerá outros números, como o do usuário final ou distribuidor. 
b. Quantidade 

i. Este é o número de peças individuais para o produto específico da linha. 
ii. A quantidade adicionada ao seu carrinho será automaticamente arredondada 

para a quantidade de embalagem (múltiplo) mais próxima. 
c. Data de entrega (coluna opcional)  
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i. A formatação pode ser dd-mm-aaaa ou  aaaa-mm-dd 
2) Salve a planilha como um formato de arquivo *.csv ou .txt 

a. Os valores de separação para os arquivos .txt podem ser; (ponto e vírgula) ou (vírgula). 
b. Exemplo: 

i. HNGX 0906ANSN-F:M8330;60 
ii. A10010.0,20 

3) Na página “Carregar CSV”, clique em “escolher arquivo” na parte inferior da página. 
4) Localize o arquivo que deseja enviar. 
5) Clique em “OK” 
6) Clique em “Carregar” 
7) Os itens serão adicionados automaticamente ao seu carrinho. 

Atenção: Se houver um erro no carregamento, o site exibirá a mensagem de aviso.  

Fazendo o seu pedido 
Depois de adicionar itens em seu carrinho, você pode iniciar o processo de finalização do pedido. 

Clique no ícone do carrinho no canto superior direito do site para ser redirecionado ao seu carrinho. 

Clique no ícone “Finalizar pedido” dentro do carrinho de compras. 

 
Há quatro etapas para finalizar o pedido: 
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1) Selecione o método de pagamento: 
a. Número do pedido de compra: Este é um 

campo obrigatório que acompanhará seu 
pedido através do nosso sistema. Ele 
aparecerá em Reconhecimentos de Pedidos 
e Faturas. Se você não tiver o número do 
pedido de compra, clique em “Gerar” para 
criar um. 

b. Por padrão, o método de pagamento será 
por fatura. 

c. Comentários do pedido: São comentários 
que acompanharão o pedido através do 
nosso sistema. 

 

2) Endereço de entrega 
a. Selecione o endereço de entrega. 

i. O endereço de Entrega, é o 
mesmo cadastrado em nosso 
sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Rever pedido 
a. Confirme se as informações nesta página 

estão corretas. 
b. Os itens podem ser removidos, as 

quantidades podem ser alteradas e as datas 
de entrega específicas para cada item 
podem ser modificadas voltando ao 
carrinho. 

c. Depois de clicar em “Fazer pedido”, este 
pedido não mais pode ser modificado online. 

d. Ao clicar em “Fazer pedido”, você enviará o pedido para o sistema da Dormer Pramet. 
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4) Confirmação do pedido 
a. Será exibido o número do pedido 
b. Para verificar o status, acesse o Histórico de Pedidos 

 

Histórico de Pedidos. 
É possível visualizar e pesquisar todos os pedidos feitos por e-mail, EDI (intercâmbio eletrônico de dados) ou 
online. 

 

Os pedidos são listados por data com o status do pedido visualmente fácil de ver. 

Ao clicar no pedido, serão exibidos todos os itens e maiores detalhes. 

 

 

Bem-vindo à nossa equipe digital! 
Somos fabricantes confiáveis de ferramentas de corte e continuamos a melhorar nossos produtos e suporte, 
estamos felizes por você ter se juntado a este desafio. 

Seja um aplicativo que impacta positivamente nosso mundo, uma ferramenta para torna um processo mais 
eficiente ou algo que ninguém pensou ainda, estamos animados com o amanhã que podemos criar juntos. 
Esperamos que você experimente o ambiente simplesmente confiável do nosso site e agradecemos seu 
feedback contínuo e sugestões de melhoria. 


