


Nossa empresa está disponibilizando para nossos clientes uma 

ferramenta para registro de solicitações de suporte técnico que trará maior 

rapidez e agilidade no seu atendimento, proporcionando aos clientes 

controle sobre todas as fases de sua solicitação permitindo inclusive que 

comentários sejam feitos sobre cada chamado, como veremos no decorrer 

desta apresentação



1 – Acesse o site www.suita.com.br

2 – Clique em “ABRA SEU CHAMADO”



3 – Entre com seu e-mail

4 – Digite a senha fornecida pelo 
nosso suporte através do skype 
suporte.suita

5 – Clique sobre o botão “Entrar”



6 – Pressione o botão “NOVO CHAMADO”



7 – Selecione o produto que você deseja 
suporte.

8 – Selecione o tipo de chamado, se é um 
suporte, solicitação de desenvolvimento 
etc.

9 – Descreva, com o máximo de detalhes, 
sua solicitação para que esta possa ser 
atendida com a máxima eficiência.

10 – Você pode anexar ao seu chamado 
um print de uma tela ou outro arquivo 
qualquer, pressionando o botão 
“Adicionar arquivo”

11 – Por fim pressione o botão “Salvar e 
Novo”. Caso não tenha mais nenhuma 
solicitação, pressione o botão “Retornar”



12 – Logo após o chamado 
ser aberto, um E-mail será 
enviado para você onde 
constará o número deste 
chamado no sistema, 
número este que permitirá 
acompanhar seu chamado a 
qualquer instante, como 
veremos a seguir.



13 – Você pode listar todos os chamados 
que foram abertos, estão em execução, 
pendentes por algum motivo ou que já 
foram concluídos, clicando sobre o botão 
“CHAMADOS”



14 – Nesta lista são visualizados todos os 
chamados feitos por sua empresa, 
diferenciados por cores e status, tais 
como “ABERTO”, “EXECUÇÃO”, 
“PENDENTE” ou “CONCLUIDO”.

15 – Um clique sobre esta lupa mostra 
todos os detalhes do seu chamado.

16 – Se você deseja visualizar alguma 
informação dos chamados pode clicar 
sobre este ícone.



17 – Lembra quando mostramos na 
lâmina 7 o E-mail que você recebe sempre 
que um chamado é aberto ou 
movimentado no sistema? Por meio 
daquele número é que você pode buscar 
seu chamado para verificar qual seu 
status. Selecione o filtro “Código”

18 – Digite o código recebido no e-mail 
neste campo.

19 – Pressione o botão “Ir” para iniciar a 
busca e pronto, na lista será mostrado o 
seu chamado.



20 – Clicando na aba “Comentários 
Cliente” é possível escrever comentários 
diversos sobre o chamado tal como 
elogios, críticas ou sugestões sobre o 
atendimento.

21 – Escreva aqui seu comentário.

22 – Em seguida pressione o botão 
“Salvar e Retornar”. Também nestes casos 
um e-mail será enviado tanto para você 
como para a área de suporte da Suita.



23 – Além da área de comentários o 
sistema possuí uma ferramenta de chat, 
onde você pode interagir com o técnico 
de plantão, na área de suporte, clicando 
sobre o símbolo do S.I.M.



25 – Digite sua mensagem e pressione o 
botão “Send”. Aguarde que você em 
breve será atendido.



26 – Para alterar senha e dados cadastrais 
dos usuários de sua empresa clique sobre 
o botão “CONTATOS”



27 – Clique no botão de edição ao lado do 
nome do contato.



28 – Altere a informação desejada e 
clique sobre o botão “Salvar e Retornar”


