
Primeiros Passos - Conecta

O link para fazer login é esse https://conecta.cpmhdigital.com.br/

Cadastro de Novos Usuários

Essa é uma plataforma nova, portanto todos os usuários devem se cadastrar pela primeira
vez. Logo na página inicial tem um botão que indica onde o cadastro deve ser realizado.

Imagem 1 e 2 - Tela de Login e Tela de Novo Usuário

Após escolher a opção que melhor atende cada usuário, a página redireciona para o
formulário específico.

Cadastro de Novos Distribuidores

Existem dois tipos de usuário Distribuidor(a). Ambos são criados por meio do mesmo
formulário.

Distribuidor Master (ADM) Distribuidor Comercial

É selecionado toda vez que um CNPJ é
cadastrado pela primeira vez na plataforma

É selecionado toda vez que um CNPJ já
existe cadastrado na plataforma

Visualiza todas as propostas referentes ao
CNPJ da empresa

Visualiza apenas as propostas enviadas
por ele mesmo

Visualiza valores Não visualiza valores

Outras funcionalidades do tipo de usuário Distribuidor Master é que ele pode criar usuários
de Distribuidor Comercial referente a empresa dele e pode adicionar Doutores ao seu perfil.

Obs: Para que o usuário do Doutor seja anexado ao usuário do Distribuidor Master é
necessário que o Doutor já tenha sido cadastrado anteriormente.

http://conecta.cpmhdigital.com.br/


Imagem 3 - Menu Distribuidor Master

Imagem 4 - Tela de Controle de Usuários Distribuidor Master

Imagem 5 - Tela de Controle de Doutores Distribuidor Master



Nova Solicitação de Proposta

Uma vez logado, o cliente pode realizar uma nova solicitação de proposta.
O link para fazer é esse https://conecta.cpmhdigital.com.br/solicitacao

A solicitação deve ser feita por meio do próprio cliente, não podendo ser realizada pelo
Representante.

Imagem 6 - Botão de Nova Solicitação de Proposta

Ao entrar no formulário, caso o cliente seja Doutor, os dados da cirurgia são populados
automaticamente, precisando apenas ser adicionado as iniciais do paciente.
Caso o usuário seja distribuidor, fica disponível um botão para adicionar doutores que já
foram adicionados ao perfil anteriormente.

Imagem 7 - Botão para adicionar Doutor(a) à Proposta (Distribuidor)



Imagem 8 - Tela de Solicitação já populada com os dados (Doutor)

Upload de Tomografia e demais arquivos

Na finalização do preenchimento dos dados da proposta estará disponível o upload dos
arquivos. O botão de enviar ficará disponível após a finalização de todos os envios.

obs 2: Dependendo do tipo de produto, envio de modelo e foto não é necessário. Mas
reforçamos que para o melhor planejamento do pedido será necessário um envio mais
completo possível dos arquivos.

Imagem 9 - Campo de envio de arquivos



Solicitações do cliente

Por meio do link https://conecta.cpmhdigital.com.br/minhassolicitacoes o cliente
poderá acompanhar o andamento da sua proposta, podendo acessar os PDF’s e até,
reenviar tomografia caso seja necessário.

Imagem 10 - Tela para acompanhamento do cliente


