CHECK LIST DO LOJISTA
PARA FIDELIZAR O LOJISTA AO DISTRIBUIDOR
O Multiplicador ao visitar o Lojista pela primeira vez deve levar o “Contrato de Lojista”, caso não
seja o primeiro contato verifique se ele já possui este documento entre Lojista x Distribuidor. Colete as
Assinaturas solicitadas, não esquecendo das duas testemunhas. Envie a via original para o endereço
Rua Mitsugoro Tanaka, 85 – Jardim Coopagro. 85903-630. Toledo – Pr.
Com este contrato o comissionamento será enviado diretamente ao Lojista, agilizando o recebimento do mesmo, sem que o Distribuidor tenha que intervir. Lembrando que para receber a Comissão
o Lojista deverá aguardar a Bedinsat enviar um extrato das comissões para emitir uma NF com os
dados abaixo. Posteriormente ao recebimento das NF a Bedinsat iniciará os pagamentos.
DADOS PARA EMISSÃO DA NF DE COMISSIONAMENTO
QUALISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA – ME
CNPJ: 20097849/0001-32
IE: 9066182573
END.: RUA MITSUGORO TANAKA , 85 – JD. COOPAGRO
CEP: 85903-630
CIDADE/UF: TOLEDO/PR
FONE: 0800 - 0250388
DESCRIÇÃO DA N.F.:
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES
COMPLEMENTARES.
CÓD SERVIÇO 17.12
Enviar para:
administrativo@bedinsatoitv.com.br
PARA CADASTRAR O LOJISTA NO SIBEN
• Acesse o site www.bedinsatoitv.com.br ;
• Selecione o ícone “ÁREA DO PARCEIRO” para entrar no SIBEN;
• Irá acessar através do Login e Senha enviados pelo e-mail através do Call Center;
• Selecione “CADASTRO” → “LOJAS” para abrir sua carteira de lojistas e ter acesso
à um novo cadastro;
• Selecione “NOVA LOJA”, preencha os dados e clique em “SALVAR”;

PARA CADASTRAR UM INSTALADOR
• Selecione “CADASTRO” → “TÉCNICOS” → “NOVO TÉCNICO”, preencha os dados e clique em “SALVAR”.
PARA VINCULAR UM INSTALADOR À UM LOJISTA
• Selecione “CADASTRO” → “LOJAS”;
• Localize o Lojista desejado e cliente em “TÉCNICOS”;
• Selecione “NOVO TÉCNICO”, preencha os dados e clique em “SALVAR”.
PARA REALIZAR UMA PRÉ VENDA
• Selecione “PRÉ-VENDA” → “NOVA VENDA”;
• Digite o CPF do cliente no qual será habilitado o pacote e clique na lupa;
• Preencha todos os dados do consumidor corretamente, selecione o plano desejado e selecione a
opção de “PLANO COM FIDELIDADE” se for o caso, feito isso clique em “SALVAR”;
• Após este processo a pré-venda ficará do lado esquerdo da tela com a Situação: “AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO”. Assim que o Call Center liberar, a Situação passará para “AGUARDANDO HABILITAÇÃO”.
• Caso seja digitado alguma informação incorreta ao fazer o cadastro do cliente, do lado esquerdo da
tela de “PRÉ-VENDA” aparecerá uma mensagem destacada em vermelho informando o erro.
• Clique em “EXCLUIR” e realize uma “NOVA-VENDA”.
OBS: Solicitamos uma atenção maior ao preencher o campo Telefone e Endereço. Tenha a
certeza de que o cliente está ciente sobre a Fidelização dos 12 meses.
PARA REALIZAR UMA HABILITAÇÃO
• Há dois meios de Habilitar um Novo Contrato: Via 0800 e SMS;
• Para habilitar Novo Contrato ou Ponto Adicional via Call Center você precisará entrar em contato com o
fone 0800 025 0388;
• Para habilitar Novo Contrato via SMS você precisará enviar uma mensagem com os seguintes dados:
#bedinsat#CPF do instalador#CPF do cliente#CAID# dois últimos dígitos do cartão
EXEMPLO
CPF CLIENTE: 078.458.245-87
CPF INSTALADOR: 452.458.147-45
CAID: 033963323754
NÚMERO DO CARTÃO: 000059198077
#bedinsat#45245814745#07845824587#033963323754#77
Lembrando que a palavra bedinsat tem que ser toda em minúsculo, não deve haver pontuação ou
espaçamento no CPF e no fim da mensagem também não deve ter nenhuma pontuação.

