Plataforma GENYX
Dúvidas Frequentes

1 Como utilizar a plataforma?
Após realizar o login na plataforma, na aba Home, é possível
verificar o faturamento, as propostas ganhas, mapa de
vendas e o funil de vendas. A auxilia no gerenciamento das
propostas sem complicações em poucos minutos.

2 Como realizar um orçamento?
Ao realizar o login na plataforma Genyx, clique na aba projetos.
Nesta aba, é possível acompanhar os seus projetos e
orçamentos elaborados na plataforma.

Nesta tela é possível alterar o status de cada projeto de
acordo com a negociação com o seu cliente final.

Os status são divididos em:
•
Em elaboração: proposta em desenvolvimento;
•
Em negociação: finalizando a tratativa com o cliente final;
•
Enviado ao cliente: proposta encaminhada ao cliente;
•
Perdido: desistência do orçamento.
Clicando em novo projeto, é possível criar um orçamento.

Na plataforma é possível elaborar dois tipos de orçamentos:
orçamentos rápidos e orçamentos completos.
Os orçamentos rápidos são utilizados para facilitar a elaboração
do projeto, sendo preciso somente inserir um nome ao projeto.
Os orçamentos completos são destinados a elaboração de
propostas com o nome do cliente final e para solicitação de
compra.
O primeiro passo é selecionar o tipo de telhado para instalação e
fabricante das estruturas. *obs: alguns fabricantes possuem
linhas diferentes.

O segundo passo é definir a configuração da sua rede.

O terceiro passo é definir o modelo do inversor desejado e
fabricante inversor

O quarto passo é definir modelo e fabricante do módulo

O quinto passo é inserir a potência do sistema ou consumo

*lembrando que nossa plataforma é uma ferramenta consultiva,
sendo, portanto, necessário, a avaliação da equipe técnica do
integrador.
E por fim, clique em criar projeto.
Posteriormente será apresentado a seguinte tela:

Caso o integrador tenha o interesse em alterar os equipamentos, é
possível alterá-los na aba dimensionamentos.
Na aba dimensionamentos, é possível alterar a quantidade de
equipamentos, excluí-los e adicionar os equipamentos clicando
em componentes.

Ainda em dimensionamentos, é possível inserir a configuração do
seu sistema conforme desejar e verificar a geração.

Na aba análise financeira é possível verificar o valor do projeto.

Na aba financeira, é possível inserir a comissão do integrador em
itens do integrador.

Na mesma aba é possível identificar o valor o FRETE ou inserir o
desejado.

Também é possível inserir o seguro de engenharia

E também realizar a simulação dos financiamentos via Genyx

*obs: lembrando que a simulação prévia na plataforma não avalia
CNPJ e CPF, os valores pode variar de acordo com a análise do
crédito financeiro em cada instituição financeira.

Na aba proposta Genyx é possível realizar o download em PDF

Na aba proposta Cliente Final é possível inserir o consumo do cliente
final e na proposta é apresentado o payback do investimento.
A proposta está disponível no formato Word e no final da página é
possível inserir a logo da empresa e editar a proposta.
Na aba Finalização de compra, é possível inserir os cupons promocionais que são disponibilizados nos nossos PODCASTs. Ao clicar em
comprar, será informado que sua solicitação de compra será avaliada
pela nossa equipe comercial.
Caso tenha algum item indisponível na plataforma, será enviada uma
mensagem informando que nossa equipe entrará em contato.
*Lembrando que é possível alterar o item informado para prosseguir
com o pedido.

3 Como realizar um orçamento
completo?

O mesmo passo a passo anterior, entretanto, na primeira
etapa é preciso selecionar o orçamento completo e clicar
em novo para cadastrá-lo. Posteriormente, selecionar o
cliente cadastrado e clicar em atualizar.

4 Como inserir minha comissão?
Clique na aba análise financeira, e crie um novo item do
integrador.

Após criar o item, selecione-o na aba análise financeira.
Para verificar se sua comissão foi adicionada a sua proposta,
por gentileza, realize o download em PDF da proposta Genyx.

5 Todos os equipamentos estão
disponíveis em estoque?

Todos os equipamentos disponíveis na plataforma temos em
estoque, entretanto, são reservados após a solicitação de
compra. Caso algum item esteja ativo na plataforma e todos os
itens estejam reservados, será informado ao solicitar a compra.
Lembre-se : A proposta é valida por 7 dias corridos contados a
partir da data de envio ou disponibilidade de estoque. E os itens
são reservados após a solicitação de compra.
Para verificar se a sua solicitação de compra foi realizada com
sucesso, certifique-se que o status do projeto na plataforma
esteja como compra solicitada.
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