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1.

Descrição
Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para fazer o cancelamento e
visualização de um pedido cancelado no APLWeb.

2.

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

Nome

Telefone

e-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:
3.

Requisitos:
Para realizar o cancelamento de um pedido no APLWeb é necessário que o mesmo esteja cadastrado
no sistema.

4.

Atividades:
Abaixo estão os passos necessários para o (I)cancelamento de um pedido e (II)a visualização de
pedidos cancelados no APLWeb.
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Cancelando um Pedido no APLWeb

Passo 1. No menu do topo, clique em Comercial.

Passo 2. No menu da lateral, em “Pedidos de Clientes”
Clientes”, clique em “Lista”.

Passo 3. Clique em um dos pedidos disponíveis na lista
lista.. Vale lembrar, que é possível fazer filtragens para
p
tornar mais ágil o processo, como buscando através da referência do pedido (“Ref.”), do cliente (“Ref.
Cliente”), situação cadastral, nome do cliente (“Pessoa”) e até mesmo selecionando o tipo de pedido
(“Pedidos Consignados” ou “Pedidos Transferências”).

Passo 4. Em seguida lhe será mostrada a ficha do pedido e, ao final da página, a opção “Cancelar”.
Clique nesta opção para que o pedido seja cancelado.
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Passo 5. Posteriormente, aparecerá uma mensagem de confirmação de cancelamento como a mostrada
abaixo. Clique em “Sim”.

Após isso o pedido passará para o status “Cancelado”.

II.

Visualizando Pedidos Cancelados

Passo 1. Para que você possa visualizar os pedidos com o status “Cancelado”, repita os passos 1 e 2 do
tópico anterior.
Passo 2. Após clicar em “Lista”, aparecerão as opções mostradas abaixo. Selecione a opção “Cancelado”.
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Passo 3. Logo após isso lhe será exibida a lista de pedidos cancelados no sistema. Clique na referência
do pedido desejado. Lembrando que também é possível fazer filtragens para facilitar sua busca.
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