GUIA PARA REALIZAÇÃO DE PEDIDOS NO DOW.COM

RESUMO DO GUIA PARA REALIZAÇÃO DE PEDIDOS NO DOW.COM
A Dow tem trabalhado muito para melhorar a jornada do
cliente, tornando cada vez mais fácil, agradável e eficaz fazer
negócios conosco. Passamos a oferecer acesso ao Dow.com
24 horas por dia, 7 dias para semana, para ajudar sua
empresa a prosperar nesse novo ambiente de negócios em
que nos encontramos.
Este guia contém instruções sobre a seleção do endereço de
entrega e do idioma e sobre os cinco diferentes métodos
usados para fazer pedidos ou formas de adicionar materiais
ao carrinho.


Pesquisa no catálogo de produtos



Meus códigos de produtos



Refazer pedido



Pedido rápido



Seleção rápida
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SELEÇÃO DE ENDEREÇO DE
ENTREGA E IDIOMA

SELEÇÃO DE ENDEREÇO DE ENTREGA
 Usuários externos conectados que têm um ou mais endereços de entrega
associados à conta verão um cabeçalho como o mostrado abaixo:



Usuários anônimos ou básicos (autocadastrados sem nenhuma permissão)
verão um cabeçalho como o mostrado abaixo:

*Se você não conseguir fazer um pedido ou tiver alguma dúvida, entre em contato
com seu CSR da Dow

October 2021

4

Seleção de endereço de entrega (continuação)


Se tiver vários endereços de entrega associados
à sua conta, você pode alterar o endereço
clicando em “Change” (Alterar) ao lado do
endereço atual selecionado no cabeçalho.



Uma lista com os endereços associados à sua
conta será exibida imediatamente.



Se necessário, selecione ou procure um
endereço diferente na lista.



Clique em “Apply” (Aplicar) para alterar o
endereço.
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SELEÇÃO DE IDIOMA NO DOW.COM


O Dow.com está disponível em seis idiomas diferentes: inglês, chinês, japonês, coreano, português e espanhol.


Para ver os idiomas, clique no ícone de globo no canto superior esquerdo.



Clique no idioma de sua preferência para atualizar o site com o conteúdo traduzido.
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SELEÇÃO DE IDIOMA USANDO O GOOGLE CHROME
Como alterar suas configurações de tradução padrão para o Dow.com usando o Google Chrome


Etapa 1 – Abra o Chrome e selecione o ícone “Customize and control Google Chrome” (Personalizar e controlar o Google
Chrome).



Etapa 2 – No menu suspenso, selecione “Settings” (Configurações).



Etapa 3 – Role a página para baixo. No lado esquerdo, clique em “Advanced” (Avançado) e, em seguida, clique em “Language”
(Idioma).



Etapa 4 – Clique na seta para baixo para expandir a guia “Language” (Idioma).



Etapa 5 – Clique em “Add languages” (Adicionar idiomas) e selecione o idioma desejado. Clique em “Add” (Adicionar).



Etapa 6 – Depois de adicionado, clique nos três pontos ao lado do idioma e selecione “Offer to translate pages in this language”
(Oferecer a tradução de páginas neste idioma).



Etapa 7 – Acesse o Dow.com. Ele será exibido em seu idioma original.



Etapa 8 – Clique com o botão direito do mouse na página (não em uma imagem) e uma caixa pop‐up será exibida. Clique em
“Translate to <language>” (Traduzir para <idioma>). A página será atualizada automaticamente no idioma traduzido desejado.



BSERVAÇÃO: conforme continua navegando em outras páginas, pode ser necessário repetir a Etapa 8 para que a página seja
traduzida.

Fale conosco: se tiver qualquer dúvida sobre idiomas, entre em contato com a equipe de Comércio Digital pelo e‐mail fdigcom@dow.com.
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MÉTODOS DE PEDIDO

OPÇÕES PARA ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO – PESQUISA NO CATÁLOGO DE PRODUTOS
Adicionar um único item usando “Buying
Options” (Opções de compra) na pesquisa no
catálogo de produtos.
1. Clique na barra de pesquisa, ao lado da lupa.
2. Insira um código de produto, o nome de um
produto ou palavra‐chave e pressione Enter.
 Você pode inserir a descrição de um
produto da Dow, um código de produto
da Dow ou código de produto do cliente,
se previamente configurado com um
CSR.
3. Nos resultados da pesquisa, clique no nome
do produto para acessar a página “Product
Details” (Detalhes do produto).
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OPÇÕES PARA ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO – PESQUISA NO CATÁLOGO DE PRODUTOS (CONTINUAÇÃO)
4. Na página de detalhes do produto, clique
em “Buying Options” (Opções de compra).
5. As opções de compra disponíveis são
exibidas. Consulte as opções de pacote e
clique na caixa de seleção da opção
desejada. Clique em “Add to Cart”
(Adicionar ao carrinho).
6. A tela “Fazer pedido” será aberta para você
concluir a compra.
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OPÇÕES PARA ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO – PESQUISA NO CATÁLOGO DE PRODUTOS (CONTINUAÇÃO)
Detalhes adicionais da página de detalhes do produto:


“Find Distributor” (Encontrar distribuidor) – opção
para comprar de um distribuidor, se houver.



“Lead Time/Availability (Prazo de
entrega/Disponibilidade) exibe um prazo de entrega
estimado e a disponibilidade/estratégia de estoque.



Clique na estrela para adicionar o produto à sua
lista “Favorite Buying Options” (Opções de compra
favoritas), localizada na sua conta, em “My
Products” (Meus produtos).



A descrição e o código de produto do cliente só são
exibidos se tiverem sido previamente configurados
com seu CSR da Dow.

*A compra usando “Favorite Buying Options” (Opções de compra favoritas) segue o mesmo processo de “My Part Number” (Meu código de produto).
As opções de compra favoritas são salvas no site e os códigos de produtos são CMIRs configurados por meio do sistema SAP, da Dow.
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OPÇÕES PARA ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO – MEUS CÓDIGOS DE PRODUTOS
Adicione um item em “My Products” ( Meus produtos), guia “My Part
Numbers “ (Meus códigos de produtos).


“Meus códigos de produtos” só aparece se o acesso para compras tiver
sido concedido.



A lista inclui produtos previamente configurados
com seu CSR e são específicos para sua conta na Dow.





Você pode configurar descrições e códigos de produtos do cliente
com seu CSR.



“Search” (Pesquisar) permite procurar um produto por
nome/código.



A caixa de seleção permite adicionar o produto ao carrinho. É
possível selecionar mais de um item.



A “i Bubble” exibe a descrição do produto da Dow.

Clique em “Add to Cart” (Adicionar ao carrinho) para acessar a tela
“Fazer pedido” e concluir sua compra.

*Se não estiver vendo “My Part Numbers” (Meus códigos de produtos), entre
em contato com o seu CSR da Dow
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OPÇÕES PARA ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO – REFAZER PEDIDO
Pedir um item de um pedido feito
anteriormente
1. Clique em “Order Management”
(Gerenciamento de pedidos) no
cabeçalho.
2. Clique no número de um pedido anterior.
3. Na tela “Order Status” (Status do pedido),
a opção “Reorder” (Refazer pedido) será
exibida. Clique em “Reorder” (Refazer
pedido) para copiar o pedido no carrinho.
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OPÇÕES PARA ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO – REFAZER PEDIDO (CONTINUAÇÃO)
No carrinho:





O pedido anterior será copiado,
incluindo os produtos e quantidades.
Será preciso selecionar a nova data de
entrega.
O número do novo pedido (PO)
precisará ser inserido.
Clique em “Edit Item” (Editar item)
para abrir a página “Order Entry”
(Fazer pedido), em que é possível
selecionar ou alterar a quantidade e a
data de entrega. Em seguida, você
voltará ao carrinho para prosseguir
com a finalização da compra.
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OPÇÕES PARA ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO – PEDIDO RÁPIDO
 Use a opção “Quick Order” (Pedido
rápido) para adicionar vários itens ao seu
pedido.
1.

Clique em “Account” (Conta) no
cabeçalho.

2.

Clique em “Quick Order” (Pedido
rápido) no menu suspenso.
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OPÇÕES PARA ADICIONAR MATERIAIS AO CARRINHO – PEDIDO RÁPIDO (CONTINUAÇÃO)
Use a opção “Quick Order” (Pedido rápido) para
adicionar vários itens ao carrinho.
1. Insira o código do produto ou o código de
produto do cliente, se estiver configurado
(não pesquise por nome).
2. É possível escolher uma data de entrega
preferencial para cada produto adicionado.
Ao selecionar a opção, um calendário será
exibido.
3. Pressione “Enter”, “Tab” ou clique na
próxima caixa para confirmar o produto.
4. Até 25 itens podem ser inseridos.
5. Clique em “Add to Cart” (Adicionar ao
carrinho) para especificar a quantidade e
verificar a disponibilidade.
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OPÇÕES PARA ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO – SELEÇÃO RÁPIDA
Use a opção “Quick Add” (Seleção rápida) para adicionar
itens individualmente ao carrinho.
1. Clique em “Cart” (Carrinho) no cabeçalho.

2.

A caixa “Quick Add” (Seleção rápida) será exibida
no canto inferior direito. Digite um código de
produto da Dow ou código de produto do cliente,
se estiver configurado, e clique em “Add”
(Adicionar).


3.

Clique em “Add Multiple Items” (Adicionar
vários itens) para ir para o formulário
“Pedido rápido”.

Clique em “Add” (“Adicionar) para abrir a tela
“Fazer pedido”, em que é possível especificar a
quantidade e verificar a disponibilidade.
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TELAS “FAZER PEDIDO”,
“CARRINHO” E “FINALIZAR
COMPRA”

TELA INICIAL “FAZER PEDIDO”


Cada item será adicionado individualmente ao carrinho na tela “Fazer pedido”.



Na tela “Fazer pedido”, você irá:


Adicionar uma quantidade (as opções mínimo, máximo e vários serão
exibidas).



Selecionar uma data de entrega.





“First Available” (Primeira disponível) exibe a primeira data em
que a Dow pode entregar o produto.



“Choose a Specific Date” (Escolher uma data específica) exibe um
calendário para você definir uma data.

Selecionar outras opções, como o contrato aplicável, o usuário final, a
transportadora, um código de cor personalizado ou especificações do
cliente.



Clique em “Check Availability” (Verificar disponibilidade) para ver opções de
entrega.



Pressione “Cancel” (Cancelar) para sair da tela de pedido do item e retornar ao
carrinho ou ir para o próximo item, se tiver selecionado vários.



Clique em “Update Cart” (Atualizar carrinho) para avançar para a revisão do
carrinho e finalização da compra.
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PROCESSO DE REVISÃO DO CARRINHO E FINALIZAÇÃO DA COMPRA
A revisão do carrinho permite confirmar se os
produtos especificados e as informações
relacionadas estão corretos.
1.
2.

3.
4.

Clique no ícone “Expand” (Expandir) para ver
detalhes.

1

Os detalhes exibidos são quantidade, data de
entrega solicitada, preço unitário, valor,
Incoterms, local de envio, termos e condições,
regras comerciais, sobretaxas e descontos (se
aplicável).

3

Insira um número de pedido (PO)
(obrigatório) antes de finalizar a compra.
Clique em “Check Out” (Finalizar) para ver um
resumo da compra.

4
2
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FINALIZAR COMPRA – CONCORDAR E FAZER PEDIDO


Revise itens adicionais, como condições de
pagamento, impostos, sobretaxas e
descontos, se aplicável.



“Agree & Place Order” (Concordar e fazer
pedido) é a última etapa antes de gerar o
pedido.



“Cancel” (Cancelar) leva você de volta ao
carrinho para atualizar/remover/adicionar e
leva a um carrinho vazio.



Ao clicar em “Agree & Place Order”
(Concordar e fazer pedido), uma mensagem
será exibida indicando que o pedido foi
feito.
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RECEBIMENTO DO PEDIDO

RECEBIMENTO DO PEDIDO
 A página de recebimento do pedido
pode exibir um ou mais números de
pedidos, com base nas regras de
divisão de pedidos da Dow.
 Clique no número de um pedido
para consultar seu status.
 Clique em “View order” (Ver
pedidos) para abrir “Gerenciamento
de pedidos” e consultar todos os
seus pedidos.
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RECURSOS ADICIONAIS

RECURSOS – PÁGINA “RECURSOS” DO DOW.COM


A página “Recursos” do Dow.com é uma página da web com
ferramentas e recursos para ajudar os clientes a navegar no
Dow.com para encontrar informações técnicas e sobre produtos.



Os recursos disponíveis incluem:





Vídeo de visão geral do site (2 minutos)



Resumo rápido do site

6 vídeos (2 a 3 minutos) de demonstração dos recursos do site


Encontre informações técnicas



Explore as páginas de detalhes dos produtos



Descubra soluções



Navegue pelo site



Cadastre‐se em uma conta



Explore os recursos da conta
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RECURSOS – PÁGINA “GERENCIAMENTO E REALIZAÇÃO DE PEDIDOS” DO DOW.COM


A página “Gerenciamento e realização de pedidos” do Dow.com é
uma página da web com ferramentas e recursos para aprimorar a
experiência e os recursos de compra on‐line.



Os recursos disponíveis incluem:


Vídeo de treinamento sobre o gerenciamento de pedidos
(7 minutos)



Vídeo sobre visibilidade de remessas (3,5 minutos)



Resumo rápido do gerenciamento de pedidos



Gravações de webinars para clientes do Dow.com



Vídeo de treinamento para realização de pedidos
(4 minutos)
Guia de treinamento para realização de pedidos




A biblioteca de recursos de vídeo tem mais de dez vídeos de
um minuto cada relacionados a pedidos
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