
COMO ACESSAR DOW.COM

Entre em DOW.COM e coloque as suas credenciais.
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DOW.COM – BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DOS PEDIDOS

• Acesso 24/7, fornece as informações 

dos pedidos e das entregas.

• Visualização e acesso aos 

documentos dos pedidos de 

exportação.

• Possibilita o acompanhamento de 

remessas em tempo real.

• Exibe uma lista de contatos internos 

da Dow.
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VISÃO GERAL DOS PEDIDOS

Dentro da tela de gerenciamento de 

pedidos, você pode:

• Ver todos os pedidos que estão no 

nosso sistema e o status deles.

• Fazer a busca pelo número da PO.

• A data do pedido é a data em que 

você fez o pedido.
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VISÃO GERAL DOS PEDIDOS - Continuação

• Clicando no número do pedido de compra, você

terá acesso aos detalhes específicos do pedido.

(ORDER ACK = Order Acknowledgment)

• A data na confirmação do pedido pode ser

diferente da data de entrega solicitada. Isto

acontece freqüentemente logo após a colocação

de seu pedido no sistema e pode ser por

inúmeras razões.

• Precisamos de 24-48H para confirmar a data

final de entrega. Se você ainda tiver dúvidas

sobre as datas de entrega, por favor entre em

contato com DOW.
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VISÃO GERAL DAS ENTREGAS

Todos as ENTREGAS PENDENTES podem 

ser encontradas aqui.

O status da entrega é definido por:

• Data planejada do envio.

• Data de entrega.

Uma entrega pode ter o STATUS:

• PREPARANDO PARA ENVIO: Todos os 

preparativos estão sendo feitos para o 

carregamento e a partida.

• EM TRÂNSITO: Seu pedido está fisicamente 

a caminho.

• ENTREGUE: Seu pedido chegou ao destino.
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VISÃO GERAL DAS ENTREGAS - Continuação

Clicando no pedido de compra, você obtém

os detalhes da entrega.

Aqui você pode encontrar:

• Nota de entrega.

• Lista de embalagem.

• Ficha de Segurança.

• Certificado de Análise (CoA).

O rastreamento de remessas em tempo real

também está disponível para clientes

selecionados.



7

GERENCIAMENTO DE FATURAS

Com as mesmas etapas, pode-se ter uma visão geral de todas as faturas: As em aberto e as pagas.
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CONFIGURAÇÃO DOS FILTROS

A configuração inicial do site mostra os últimos 30 dias, mas você pode visualizar até 90 dias aplicando 

filtros nas datas e materiais específicos, ou selecionar uma data personalizada dentro de 365 dias.
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EXPORTE PEDIDOS, ENTREGAS & FATURAS PARA O EXCEL

É possível configurar e gerar um 

relatório com as informações da 

sua conveniência exportanto os 

dados para o  Excel. 

Este relatório irá fornecer:

• Visibilidade detalhada sobre o

pedido/entrega.

• Mais opções para manipular

as informações necessárias.
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