
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
SISTEMA DE PEDIDOS

Prezado cliente,
A Connect Cable oferece um sistema de pedidos online onde você pode 
realizar seus pedidos, facilitando ainda mais seu dia-a-dia.
Este manual foi desenvolvido para servir como um guia de utilização que 
vai lhe explicar passo a passo como realizar seus pedidos pelo sistema que 
estamos disponibilizando.
Atenciosamente,
Connect Cable
Distribuidora de materiais elétricos

PASSO A PASSO
COMO UTILIZAR O SISTEMA DE PEDIDOS

1 FAÇA SEU CADASTRO

Abra a página do site 
(www.connectcable.net) e 
clique em “Primeiro acesso”, no 
canto direito superior abaixo  da 
área de acesso.

Após clicar, a seguinte tela 
abrirá. Preencha com os dados 
da sua empresa e clique em “En-
viar dados”. Você receberá uma 
mensagem no seu email confir-
mando seu cadastro*.

2 REALIZE SEU PEDIDO

Após o email de confirmação, 
você poderá efetuar seus 
pedidos. Abra a página do site 
e preencha com seu email e 
senha definidos no cadastro e 
clique em “OK”.

Abrirá uma tela com seu usuário 
logado. A partir daí, é só es-
colher no menu lateral do lado 
esquerdo da página a categoria 
desejada. No exemplo, escolhe-
mos uma categoria aleatória.

Após a seleção da categoria, 
abrirá uma tela com a lista dos 
produtos, similar à tela ao lado. 
Selecione o produto que você 
deseja comprar apenas clicando 
em cima da imagem.

Uma tela com detalhamento do 
produto escolhido irá abrir. Para 
realizar a compra, preencha o 
campo de quantidade desejada. 
Após, clique em “Comprar”.

*o cadastro será liberado posteriormente por nossa equipe.

Caso esqueça da 
sua senha, clique em 
“Esqueci minha senha” 
para recuperá-la.



Na próxima página, clique em 
“Finalizar pedido”.
Se preferir continuar comprando, 
escolha a categoria desejada 
ao lado.

Ao finalizar o pedido, aparecerá 
um tela com o detalhamento 
do seu pedido. Nesta tela você 
ainda pode alterar quantidades 
e/ou remover o produto clicando 
em “remover”. 

Se quiser continuar seu pedido, apenas clique em “Continuar compran-
do” e voltará ao menu de categorias. Se você finalizou seu pedido, sele-
cione o tipo de frete, clicando na opção desejada e clique em “Finalizar 
pedido”.

Ao finalizar seu pedido, uma 
tela se abrirá com a mensagem 
de confirmação. Agora é só 
aguardar contato da equipe de 
vendas Connect Cable.
Para sair do sistema clique em 
“Sair”, no canto direito superior.
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Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Quaisquer 
dúvidas a mais, contate-nos por telefone ou nos envie uma 

mensagem pelo campo de contato do site! Obrigada.

www.connectcable.net

(54) 3028 6960


