




A Ematerce respeitando o Decreto Estadual e as

diretrizes definidas pela Governo do Estado / SDA, criou

um sistema de agendamento para permitir que os

interessados nos serviços que a Ematerce oferece possam

ser atendidos de forma organizada, sem aglomerações e

assim respeitando o protocolo emitido nas diretrizes que

a própria empresa estabeleceu.



O sistema de Solicitação de Atendimento está disponível

no site oficial da Empresa:

https://www.ematerce.ce.gov.br

Depois basta clicar no menu Serviços e logo em seguida

em Solicitação de Agendamento.

https://www.ematerce.ce.gov.br/






Após clicar no serviço de Solicitação de Agendamento o

produtor/cliente da Ematerce deverá preencher

formulário indicando algumas informações para que o

agendamento seja de fato realizado.



As informações para o agendamento são:
• nome;
• CPF;
• telefone (de preferência do whatsapp);
• município onde mora;
• município ou escritório de atendimento próximo;
• dia do atendimento;
• horário do atendimento;
• tipo do atendimento (telefone, virtual, presencial no escritório,

presencial na propriedade, outras formas);
• assunto a ser tratado;
• descrição breve sobre o assunto a ser tratado.



Depois de informado todos campos não esqueça de

preencher o captcha (sequência de caracteres com o

propósito de evitar spams ou mensagens disparadas por

outros computadores).

E por último é só clicar no botão Incluir.



Após realizado algum agendamento os técnicos da
Ematerce poderão visualizar por meio do SPPWeb.

Os funcionários ligados ao escritório do agendamento
poderão visualizar as solicitações e entrar em contato
com o produtor para solicitar documentos ou alterar o dia
e horário do agendamento, por exemplo.

Os técnicos anotarão as orientações dadas aos produtores
no SPPWeb.







* Clique onde tem a seta para editar o agendamento solicitado!





Na tela anterior você pode perceber que somente são editáveis
os campos: dia do atendimento, hora do atendimento, técnico
responsável pelo atendimento, município do atendimento,
encaminhamentos e atendimento finalizar (status do
atendimento).

O status possui três opções: solicitado, em atendimento e
finalizado. O primeiro acontece quando o produtor realiza uma
solicitação de atendimento. O segundo é quando o produtor
está sendo atendido pelo técnico. E o terceiro é quando a
solicitação do produtor for atendida.



Depois de preencher todos os campos é só clicar no botão

Salvar.

Na tela onde você clica no menu Solicitações de

Atendimentos e carrega uma lista das solicitações só

serão visualizados os agendamentos solicitados ou em

atendimento. Os atendimentos finalizados não aparecerão

na lista.

O atendimento que não for finalizado em até 15 dias terá

seu status alterado para finalizado com pendência.



Depois de preencher todos os campos é só clicar no botão

Salvar.

Na tela onde você clica no menu Solicitações de

Atendimentos e carrega uma lista das solicitações só

serão visualizados os agendamentos solicitados ou em

atendimento. Os atendimentos finalizados não aparecerão

na lista.

O atendimento que não for finalizado em até 15 dias terá

seu status alterado para finalizado, porém com pendência.



Depois que um atendimento é finalizado não será
possível realizar mais edições. Sendo assim caso o
produtor retorne depois de um atendimento finalizado o
ideal é realizar uma nova solicitação de atendimento.

O produtor que chegar ao escritório e não tiver feito o seu
agendamento, o técnico poderá preencher para ele e logo
em seguida, se houver disponibilidade, realizar o
atendimento. Assim haverá o histórico das informações
prestadas.
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