
SigMobile 

 

Tutorial do Sistema 

1.Acesso 

O sistema SigWeb é um sistema web e para acesso basta conectar seu computador, notebook ou tablet à 

internet e acessar o site da Castor: www.colchoescastor.com.br e clicar no botão localizado no topo da 

página (botão com o símbolo de um cadeado), conforme mostra a figura abaixo: 

 

2.Tela de login 

Para fazer o login no SigMobile digite o seu endereço de e-mail e senha e em seguida clique em entrar.  

 

2.1 Alterar senha 

Nesta tela de login há também o botão alterar senha. Clique no botão e na tela abaixo digite seu e-mail, a 

senha antiga e a nova senha, confirme-a e salve. 

http://www.colchoescastor.com.br/


 

3. Página de Boas Vindas 

Após fazer o login a primeira página a ser exibida é a página de boas vindas: 

 

4. Relatórios de Visitas 

Na página de relatórios de visitas é possível incluir novo relatório ou consultar, modificar e excluir um já 

existe. 



 

Obs. Se atente a data no topo da página, ela é base para consultar ou incluir relatórios, quando for 

necessário lançar um relatório com uma data retroativa é necessário alterar esta data e em seguida clicar 

no botão “Incluir novo relatório”. 

4.1 Inclusão de um novo relatório 

Após selecionar a data da visita e clicar no botão “incluir novo relatório” o sistema irá exibir o formulário do 

mesmo: 

 

Primeiro passo) Selecione o cliente desejado. Primeiro escolha o mercado que você atua, em seguida 

selecione a região que está trabalhando, se precisar escolha uma cidade especifica e em seguida escolha o 

cliente. 

Segundo passo) Observe a data da visita, esta data não pode ser modifica nesta tela, se ela estiver errada 

volte a tela anterior e no topo direito da tela escolha a data correta e clique em “Incluir novo relatório”. 

Terceiro passo) Informe se a visita foi presencial ou não. Basta clicar no botão para mudar a opção, se a 

resposta for Sim Informe se a venda foi concretizada ou não, em caso de Sim informe a quantidade de 

peças vendidas e valor total da venda. Se a venda não foi concretizada informe o motivo: 



 

Caso o motivo da Não venda não esteja nesta lista use a opção “Outro” e digite no campo da frente o 

motivo. 

Se a visita não foi presencial informe o motivo: 

 

Em caso do motivo ser “Fora de rota”, “Venda por telefone” ou “Venda por e-mail” os campos de 

quantidade de peças vendidas e valor da venda serão mostrados novamente. 

Quarto passo) O ultimo campo é um campo para observações, em caso de necessidade informe um texto e 

em seguida clique em “Salvar”. Uma mensagem de confirmação irá aparecer, caso contrário a tela de 

formulário irá ser mostrada novamente com os campos que foram preenchidos de forma errada. 

 

Clique em “OK” na mensagem acima. A tela abaixo irá aparecer novamente, já com o novo registro sendo 

apresentado: 



 

4.2 Gerenciando um registro  

Depois de incluir um relatório é possível consultá-lo, modificá-lo ou excluí-lo, basta clicar nos botões de 

opções: 

 

Ao clicar em consultar o sistema irá exibir as informações referente ao relatório lançado: 

 

Ao clicar em modificar é possível alterar informações que tenham sido registradas de forma equivocada: 



 

No entanto nem todas as informações poderão ser alteradas, são elas: Data da visita, Seqüência da visita,  

Cliente e Endereço. 

Ao clicar em excluir o sistema irá pedir uma confirmação antes de excluir o registro: 

 

Clique em Sim para excluir ou em Não se quiser cancelar a exclusão. 

5. Consulta de Clientes 

Na tela de boas vindas clique no botão “Clientes” e a tela para seleção do cliente será exibida: 

 



Escolha o mercado, a região, cidade e estado e em seguida o cliente. Por último clique em “Pesquisar”. O 

sistema irá mostrar um resumo de informações deste cliente: 

Últimos faturamentos: irá mostrar as 10 últimas notas faturadas para este cliente, mostrando a empresa, 

numero da nota, data da emissão da nota, condição de paramento e valor.  

 

Clique sobre as notas e o sistema irá mostrar detalhadamente cada uma delas, exibindo Numero do pedido 

no Logix (fábrica), Numero do pedido do Palm, Produto, Quantidade, Valor Bruto e desconto. 

 

Abaixo das ultimas notas faturadas o sistema irá mostrar os últimos 5 pedidos deste cliente, assim como 

nas notas clique sobre eles para ver suas informações de maneira detalhada: 



 

Abaixo dos pedidos há um resumo de informações do cliente, como Valor de duplicatas vencidas e a vencer 

e também um ranking dos produtos preferidos deste cliente: 

 

6. Consulta de Pedidos 

Na tela de boas vindas clique em “Pedidos”. Informe o período desejado e clique em “Pesquisar”: 

 

O sistema irá procurar pelos pedidos com data de emissão dentro do período informado e irá exibir um 

resumo do fluxo deles dentro da fábrica: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


