Agendamento para Descarga de Mercadorias Soltas
para Exportação.
Regime: EXPORTAÇÃO
Solicitação via WEB

Cadastro de usuário

Para ter acesso à página do agendamento via WEB, o solicitante deve ser um usuário
previamente cadastrado em nosso site. Para aqueles que ainda não possuem cadastro,
gentileza acessar www.marimex.com.br, clicar no Marimex Online – logo após no link Cadastrese (conforme tela abaixo).

Login
Após o cadastro, o usuário receberá um e-mail de confirmação e, após a confirmação
deste, uma mensagem final com Login e senha para acesso a área do agendamento via WEB.
De posse destas informações o usuário deverá clicar no link Agendamento, para iniciar a
Programação de Carregamento:

Cadastrando o “Agendamento”
Após a autenticação na página de login, o usuário será direcionado para a página inicial do
agendamento e, deverá selecionar os seguintes itens:

•

Exportação;

•

Entrega de mercadoria;

•

Efetuar agendamento;

•

Alterar agendamento.

Após selecionar o item “Efetuar Agendamento”, o usuário será direcionado para a página
de cadastro de Datas e Horários disponíveis para o agendamento da descarga.

As legendas das cores são:
Campos em Verde: horários disponíveis para serem agendado.
Campos em Vermelho: horários indisponíveis para agendamentos.
Logo após a reserva da data e hora da descarga, será necessário o preenchimento de
alguns dados, conforme tela abaixo:

Os dados do motorista / veículo, não são necessários nesse momento.
Porem se for inserido, poderá ser corrigido a qualquer momento “antes” da data e hora
agendada.

•

Digite apenas o CPF do motorista, clicar em autônomo e click em: Consulta motorista na
base de dados.

•

Se o motorista já possuir cadastro em nossa base, automaticamente já irá aparecer o
seu CNH e Nome.

•

Caso isso não aconteça, devem ser digitados esses dados e logo após click no Disquete
- Inserir motorista na base de dados.

•

Logo após deve ser inserido as placas e o tipo do veículo.

•

Os dados da(s) reserva(s) são obrigatórios nesse momento, além de possuir saldo.

Porem os mesmos deve ser cadastrado com antecedência ao agendamento pelo Agente de
Carga (NVOCC).
•

Podem ser cadastradas quantas reservas for necessárias.

Abaixo devem ser digitadas às informações referentes as mercadorias a serem
descarregada, conforme informações da Nota Fiscal.
Logo após deve ser Registrado o Agendamento na tecla – Registrar Agendamento.

