


Sistema de Agendamento de Descarga
Objetivos

• Possibilitar aos fornecedores o cumprimento
nossos CDs dentro da programação
• Redução do lead time;• Redução do lead time;
• Equalização dos estoques;
• Redução/eliminação de rupturas;

Sistema de Agendamento de Descarga

cumprimento da data de entrega em
efetuada junto ao comercial;



O sistema de agendamento é uma ferramenta de acesso via web, acessado 
dentro do site www.vilanova.com.br, onde a seguir serão demonstrados telas 
e funções encontradas nestas.
Para novos usuários, deverão contatar nossas equipes nos seguintes 
endereços e fones:
Poços: agendamento.pocos@vilanova.com.br
Campinas: agendamento.102@vilanova.com.br
Será direcionado no e-mail cadastrado o usuário e senha de acesso ao sistema 
de agendamento de descarga.
Obs.: O cadastro é único para acesso a agenda em nossos CDs, portanto 
efetue apenas uma única vez.

O sistema de agendamento é uma ferramenta de acesso via web, acessado 
, onde a seguir serão demonstrados telas 

Para novos usuários, deverão contatar nossas equipes nos seguintes 

agendamento.pocos@vilanova.com.br – (35)3729-4418;
agendamento.102@vilanova.com.br - (19)3782-4404.

mail cadastrado o usuário e senha de acesso ao sistema 

Obs.: O cadastro é único para acesso a agenda em nossos CDs, portanto 



Tela inicial Ícone de acesso ao sistema de agendamento.



Login usuário

Dados de usuário e senha que são fornecidos via e
Em caso de necessidade de alteração da senha, inativação do cadastro ou novo 
cadastro, efetuar nos mesmos moldes da solicitação de novo cadastro.
Dados de usuário e senha que são fornecidos via e-mail quando solicitado cadastro.
Em caso de necessidade de alteração da senha, inativação do cadastro ou novo 
cadastro, efetuar nos mesmos moldes da solicitação de novo cadastro.



Escolha CD da agenda.

Escolha depósito de agenda.



Visualizar datas disponíveis

Os horários não preenchidos estão livres, sendo que cada hora suporta 

Navegação entre datas

Os horários não preenchidos estão livres, sendo que cada hora suporta 
até cinco (05) agendas.
Os horários não preenchidos estão livres, sendo que cada hora suporta 

Modo visualização

Os horários não preenchidos estão livres, sendo que cada hora suporta 



Notas tela agenda



Efetuar registro

Agendas futuras, com data maior que dois dias, pode
Prazos iguais ou menores que dois dias, exige
Agendas efetuadas com pedido devem ser ajustadas pelo usuário e informado as 
entrega agendada. O não ajuste bloqueia inclusão de novas agendas pelo usuário.

Agendas futuras, com data maior que dois dias, pode-se informar o(s) pedido(s) que fazem parte da agenda.
Prazos iguais ou menores que dois dias, exige-se DANFE para efetivação da agenda.
Agendas efetuadas com pedido devem ser ajustadas pelo usuário e informado as DANFEs antes da data da 
entrega agendada. O não ajuste bloqueia inclusão de novas agendas pelo usuário.



Alterar/excluir registro

Para alteração da agenda, basta clicar sobre a mesma que será apresentada esta tela.Para alteração da agenda, basta clicar sobre a mesma que será apresentada esta tela.



Alterar/excluir registro

Na tela de manutenção, pode-se efetuar os ajustes necessários, como: alteração de data/hora, pedido de 
compra, DANFE ou cancelamento da agenda pelo botão com esta descrição.

se efetuar os ajustes necessários, como: alteração de data/hora, pedido de 
compra, DANFE ou cancelamento da agenda pelo botão com esta descrição.



Notas:
Horário indisponível para agendamento: Janela bloqueada conforme 
demanda de descarga definida para a data;
Visualização não disponível: Agenda de outros usuários/grupos, aos quais o 
usuário logado não tem acesso.
Remetente ...: Situação inversa a acima exposta. Geralmente em cor 
diferenciada.diferenciada.
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Suporte
Havendo necessidade de manutenção do cadastro de usuário (novo, senha, 
inativar);
Usuário bloqueado por falta de informação de DANFE me tempo hábil;
Solução de dúvidas.
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Poços: agendamento.pocos@vilanova.com.br
Campinas: agendamento.102@vilanova.com.br
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