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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como baixar pedidos a entregar no menu Mobile.

2.

Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é
executada, preferencialmente incluir de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:
Nº

Nome

Telefone

E-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:

3.

Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo
descritas. Ter acesso ao menu Mobile. E faturar os pedidos para que sejam entregues.
4.

Atividades

Vejamos agora como baixar pedidos a entregar no menu Mobile do APLWeb.
Esse recurso do APLWeb é direcionado especialmente para dispositivos móveis, por isso tem uma
interface diferente dos outros módulos do APLWeb.
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Passo 1. No menu topo, clique em “Mobile”.

Passo 2. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma nova tela com alguma opções. Clique em “Pedidos a
entregar(Pacotes)”.

Passo 3. Em seguida, aparecerá uma lista de todos os pedidos feitos. Escolha o pedido que você deseja
entregar.

OBS: Só aparecerá na lista os pedidos que estiverem “A Faturar”.
Passo 4. Após escolher o pedido e abrir em sua ficha, clique na opção “Classificar “Faturado” ” .
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Então o status do pedido passará de “A faturar” para “Faturado” . Conforme mostrado a seguir:

E o pedido estará pronto para ser entregue.
Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/197-video-de-apresentacao-do-menu-mobile
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