


  
      
       
       
       
      

Todos os direitos reservados - Grupo Apse Brasil 2016 

http://grupoapse.com.br/
http://grupoapse.com.br/
http://grupoapse.com.br/
http://grupoapse.com.br/
http://grupoapse.com.br/
http://grupoapse.com.br/
http://grupoapse.com.br/


  
      
       
       
       
      

Todos os direitos reservados - Grupo Apse Brasil 2016 

 
 

 



  
      
       
       
       
      

Todos os direitos reservados - Grupo Apse Brasil 2016 

 

Clique no Clique no Clique no Clique no 
LINKLINK  

http://www.grupoapse.com.br/
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Digite seu Digite seu 

e SENHAe SENHA  

Digite seu Digite seu 
USUÁRIO USUÁRIO 
e SENHAe SENHA  

Defina o Idioma do Sistema;Defina o Idioma do Sistema;Defina o Idioma do Sistema;Defina o Idioma do Sistema;  
PortuguêsPortuguês--Brasil ou Brasil ou   

InglêsInglês--Estados UnidosEstados Unidos  
ou Espanhol ou Espanhol --  EspanhaEspanha  

http://www.sistema.grupoapse.com.br/Login.aspx
http://www.sistema.grupoapse.com.br/Login.aspx
http://www.sistema.grupoapse.com.br/Login.aspx
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TROQUE sua senha TROQUE sua senha TROQUE sua senha TROQUE sua senha 
inicial (1234) para inicial (1234) para 

outra que somente outra que somente 
você saiba.você saiba.  

TROQUE sua senha TROQUE sua senha 

você saiba.você saiba.  

TROQUE sua senha TROQUE sua senha 
inicial (1234) para inicial (1234) para 

outra que somente outra que somente 
você saiba.você saiba.  

Digite sua NOVA Digite sua NOVA Digite sua NOVA Digite sua NOVA 
senha. E confirme senha. E confirme 
sua NOVA SENHA.sua NOVA SENHA.  
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  MenuMenu  

Visualiza a Visualiza a 

sua empresasua empresa  

Visualiza a Visualiza a 
quantidade de quantidade de 

PPD/OVP PPD/OVP 
cadastrados na cadastrados na 

sua empresasua empresa  

Mostra Mostra 

associado.associado.  

Mostra Mostra 
Empresa/Filiais Empresa/Filiais 

que está que está 
associado.associado.  

Esta é somente Esta é somente 
a Página Inicial. a Página Inicial.   
Esta é somente Esta é somente 
a Página Inicial. a Página Inicial.   
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CLIQUE 
AQUI 

 

Troque a opção na Troque a opção na 

  

Troque a opção na Troque a opção na 
aba do Menu e aba do Menu e 

selecione :selecione :  
DOWNLOADSDOWNLOADS  
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Troque a opção na Troque a opção na 

  

Troque a opção na Troque a opção na 
aba do Menu e aba do Menu e 

selecione :selecione :  
DOWNLOADSDOWNLOADS  
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AS INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PERFIL SERVEM PARA TODOS OS SERVIÇOS DO SISTEMA APSE (PPD, PPD-VENDAS, OVP). 

O Serviço em questão é o PPD, mas a explicação se aplica a todos. 

Clique em Clique em Clique em Clique em 
CADASTRAR CADASTRAR 
para Iniciar o para Iniciar o 
CADASTRO doCADASTRO do  

FormulárioFormulário  

 

Troque a Troque a 
opção na aba opção na aba 

  APSE D.OAPSE D.O  

Troque a Troque a 
opção na aba opção na aba 

do Menu e do Menu e 
selecione :selecione :  
  APSE D.OAPSE D.O  

LEMBRELEMBRE SE: selecione a opção de SE: selecione a opção de LEMBRELEMBRE--SE: selecione a opção de SE: selecione a opção de 
Pesquisa que deseja preencher Pesquisa que deseja preencher 

(OVP ou PPD)(OVP ou PPD)  
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Apenas selecione esta Apenas selecione esta 
opção se for cadastrar opção se for cadastrar 

apenas o usuário antes de apenas o usuário antes de 
preencher o formulário.preencher o formulário.  

O Serviço em questão é o PPD, mas a explicação vale para todos (OVP e PPD). 

SelecioneSelecione  estaesta  opçãoopção  ANTESANTES  dede  clicarclicar  emem  Salvar,Salvar,  ee  
entãoentão  jájá  seráserá  direcionadodirecionado  aoao  formulárioformulário  emem  brancobranco..  

Pressione SALVAR após ter Pressione SALVAR após ter 
preenchido todas as preenchido todas as 

informaçõesinformações  
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Preencha os campos  Preencha os campos  
com as informações 
do perfil que deseja 

localizar. 

Poderá Pesquisar o Perfil 

tiver sobre o perfil.  

Poderá Pesquisar o Perfil 
por Data, Nome, 

Departamento, Cargo, ou 
qualquer informação que 

tiver sobre o perfil.  

ANTES de pesquisar, ANTES de pesquisar, 
selecione o tipo de 

perfil. 

Todos os direitos reservados - Grupo Apse Brasil 2016 

IndicaIndica  formulárioformulário  NÃONÃO  PreenchidoPreenchido  

IndicaIndica  formulárioformulário  JÁJÁ  PreenchidoPreenchido  

 

Para inserir  
formulário, basta clicar 
     na imagem:  
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Após preenchido, Após preenchido, Após preenchido, Após preenchido, 
selecionar a opção:selecionar a opção:  

LADO BLADO B  

Instruções para Instruções para Instruções para Instruções para 
preencher as opções do preencher as opções do 
Formulário utilizando Formulário utilizando 

apenas o Teclado.apenas o Teclado.  

Instrução de Instrução de 

Formulário.Formulário.  

Instrução de Instrução de 
Preenchimento do Preenchimento do 

Formulário.Formulário.  
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Instruções para Instruções para Instruções para Instruções para 
preencher as opções preencher as opções 

do Formulário do Formulário 
utilizando apenas o utilizando apenas o 

Teclado.Teclado.  

Após preenchido, Após preenchido, Após preenchido, Após preenchido, 
selecionar a opção:selecionar a opção:  

CONCLUIRCONCLUIR  

Instrução de Instrução de 

Formulário.Formulário.  

Instrução de Instrução de 
Preenchimento do Preenchimento do 

Formulário.Formulário.  
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Para consultar se esse Para consultar se esse Para consultar se esse Para consultar se esse 
Pesquisado possui Pesquisado possui 
mais de um perfil.mais de um perfil.  

Identificação do Identificação do 

pertence  pertence  IDID  

Identificação do Identificação do 
Perfil + Grupo Perfil + Grupo 

que o perfil que o perfil 
pertence  pertence  --  IDID  

Ao clicar nestas opções Ao clicar nestas opções 

Gráfico ou RelatórioGráfico ou Relatório  

Ao clicar nestas opções Ao clicar nestas opções 
terá acesso a Impressão  terá acesso a Impressão  

e/ou visualização do e/ou visualização do 
Gráfico ou RelatórioGráfico ou Relatório  

O Serviço em questão é o PPD, mas a explicação vale para todos (OVP e PPD). 

Para cadastrar outras Para cadastrar outras pesquisaspesquisas, , é é Para cadastrar outras Para cadastrar outras pesquisaspesquisas, , é é 
necessário escolher necessário escolher novamente a novamente a 

opção opção na aba de Menu e na aba de Menu e 
recomeçar recomeçar o o passo a passo.passo a passo.  

Para cadastrar outras Para cadastrar outras pesquisaspesquisas, , é é Para cadastrar outras Para cadastrar outras pesquisaspesquisas, , é é 
necessário escolher necessário escolher novamente a novamente a 

opção opção na aba de Menu e na aba de Menu e 
recomeçar recomeçar o o passo a passo.passo a passo.  

Para cadastrar outras Para cadastrar outras pesquisaspesquisas, , é é Para cadastrar outras Para cadastrar outras pesquisaspesquisas, , é é 
necessário escolher necessário escolher novamente a novamente a 

opção opção na aba de Menu e na aba de Menu e 
recomeçar recomeçar o o passo a passo.passo a passo.  
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O Serviço em questão é o PPD, mas a explicação vale para todos (OVP e PPD) 

Defina o Idioma do Defina o Idioma do 

ou Espanhol ou Espanhol EspanhaEspanha  

Defina o Idioma do Defina o Idioma do 
Sistema;Sistema;  

PortuguêsPortuguês--Brasil ou Brasil ou   
InglêsInglês--Estados UnidosEstados Unidos  
ou Espanhol ou Espanhol --  EspanhaEspanha  

CliqueClique  nelenele  parapara  imprimirimprimir  oo  GráficoGráfico  

CliqueClique  nelenele  parapara  imprimirimprimir  

oo  RelatórioRelatório  CompletoCompleto  

                Ao clicar nestas opções Ao clicar nestas opções   
abrirá uma nova janela para a abrirá uma nova janela para a   
ImpressãoImpressão    e/ou e/ou VisualizaçãoVisualização  dodo  
                  Gráfico ou RelatórioGráfico ou Relatório  



  
      
       
       
       
      

Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta 
nova página será aberta. E nova página será aberta. E 
então aparecerá o Gráfico então aparecerá o Gráfico 

pronto para impressão. Basta pronto para impressão. Basta 
clicar no teclado “CTRL+P” e clicar no teclado “CTRL+P” e 

poderá selecionar a poderá selecionar a 
impressora de sua impressora de sua 

preferência.preferência.  

Clique ao mesmo Clique ao mesmo Clique ao mesmo Clique ao mesmo 
tempo nas teclas tempo nas teclas 

CTRL+P e esta CTRL+P e esta 
janela de janela de 

impressão será impressão será 
aberta.aberta.  

Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta 
nova página será aberta. E nova página será aberta. E 
então aparecerá o Gráfico então aparecerá o Gráfico 

pronto para impressão. Basta pronto para impressão. Basta 
clicar no teclado “CTRL+P” e clicar no teclado “CTRL+P” e 

poderá poderá selecionar a selecionar a 
impressora de sua impressora de sua 

preferência.preferência.  

Todos os direitos reservados - Grupo Apse Brasil 2016 



  
      
       
       
       
      

Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta Ao clicar em GRÁFICO esta 
nova página será aberta. E nova página será aberta. E 
então aparecerá o Gráfico então aparecerá o Gráfico 

pronto para impressão. Basta pronto para impressão. Basta 
clicar no teclado “CTRL+P” e clicar no teclado “CTRL+P” e 

poderá selecionar a poderá selecionar a 
impressora de sua impressora de sua 

preferência.preferência.  

Ao clicar em RELATÓRIO  

impressão, conforme a imagem. 

Ao clicar em RELATÓRIO  
SINTÉTICO APSE D.O , esta nova 

página será aberta. E então 
aparecerá o Relatório completo, 

pronto para impressão. Basta 
clicar no teclado “CTRL+P” e 

poderá selecionar a impressora 
de sua preferência. Ou 
selecionar a opção de 

impressão, conforme a imagem. 

Todos os direitos reservados - Grupo Apse Brasil 2016 

 
Ao clicar em RELATÓRIO  

impressão, conforme a imagem. 

Ao clicar em RELATÓRIO  
SINTÉTICO APSE D.O , esta nova 

página será aberta. E então 
aparecerá o Relatório completo, 

pronto para impressão. Basta 
clicar no teclado “CTRL+P” e 

poderá selecionar a impressora 
de sua preferência. Ou 
selecionar a opção de 

impressão, conforme a imagem. 

Clique ao mesmo Clique ao mesmo Clique ao mesmo Clique ao mesmo 
tempo nas teclas tempo nas teclas 

CTRL+P e esta CTRL+P e esta 
janela de impressão janela de impressão 

será aberta.será aberta.  




