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RMA é um processo através do qual o cliente envia um produto com anomalia 
para o seu fornecedor, este processo deve ser iniciado sempre que o produto for
rececionado com algum defeito ou apresentar anomalias no seu funcionamento.

O que é um RMA? 

Onde posso solicitar um pedido de RMA?

Disponibilizamos um novo separador na Área de Cliente denominado "RMAS", 
pode solicitar nesta área através do botão “NOVO RMA / DEVOLUÇÃO”.

Para que consiga iniciar um processo de RMA a fatura do produto a ser devolvido
deve estar disponibilizada no separador "DOCUMENTOS FINANCEIROS" pois o
primeiro passo a realizar é a localização da fatura e da referência do produto.
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PASSOS A SEGUIR PEDIDO RMA:

Na área de cliente, no separador RMAS clicar no botão "NOVO RMA / DEVOLUÇÃO";

Localiza a referência e a fatura do produto;

Ao avançar, é disponibilizada a área de report;

 Avançe para a área de “Anexos” e anexe no mínimo um ficheiro.
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Antes de “Concluir o Pedido” é apresentado um breve resumo dos dados inseridos
e quando concluído, é disponibilizado um comprovativo para impressão.
Este comprovativo deve ser assinado e anexado ao produto para levantamento.

Os pedidos de RMAS solicitados ficam listados na aba RMAS e podem ser
consultados a qualquer momento.

  Separador RMA´s (NOVO RMA/DEVOLUÇÃO)
 Localizar referência e fatura do produto

3.  Área de cliente

4.  Anexar ficheiros
5.  Resumo dos dados inseridos
6.  Comprovativo para impressão
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NOTA*
O não cumprimento deste manual ou de qualquer passo pode levar ao 
cancelamento do pedido de RMA ou atraso na resolução do mesmo.

    DOCUMENTOS FINANCEIROS

O desenvolvimento deste processo engloba a disponibilização dos Documentos 
Financeiros na sua Área de Cliente para aceder à mesma deve selecionar o 
separador "Documentos Financeiros".


