IMPORTAÇÃO DE QUÍMICOS PARA UM STOCK INICIAL / UMA
ENTREGA / UMA UTILIZAÇÃO
Neste artigo irá aprender a importar produtos químicos para a sua lista de inventário usando um dos seguintes métodos; carregamento do
Excel ou Manual (diretamente no ecrã).
Cada nova lista de inventário começa bastante vazia, mas não por muito tempo. O nosso criador de importação de stock pode ajudá-lo(a) a
carregar e a sincronizar rapidamente o seu inventário com dados de conformidade do ZDHC Gateway, do ADEC e das bases de dados de
crowdsourcing.

ANTES DE COMEÇAR
Aqui estão algumas coisas que deve saber antes de iniciar este processo.
XX Verifique se tem as informações mais precisas e completas para adicionar à sua lista de inventário mensal.
XX Entenda o pedido do seu cliente relativamente a dados de inventário e que tipo(s) de quantidade eles precisam. Certifique-se de
entender o que eles estão a pedir e entre em contacto com o seu cliente ou com a ADEC Innovations se tiver dúvidas sobre um
requisito específico.
XX O seu inventário deve ser exibido como “Validado” para ser processado com sucesso.

PREPARAR A IMPORTAÇÃO
Para preparar o seu arquivo para importação, siga estas etapas.
XX Tenha a sua lista de inventário de produtos químicos ADEC (CIL) disponível e completamente preenchida. A mesma foi-lhe fornecida
pela ADEC Innovations por email ou foi descarregada diretamente da através do CleanChain. Passe à frente para a página 5 “Importar
dados químicos através do Excel”, etapa 2, sobre como descarregar um modelo do Excel.
XX O seu inventário não será importado se usar um ficheiro que não tenha sido enviado pela ADEC Innovations ou descarregado
diretamente através do CleanChain.
XX Dispense pelo menos 20 minutos para concluir este processo.
Agora que concluiu estas etapas, está pronto para importar.

IMPORTAR PARA O CLEANCHAIN
1. Vá até Introduzir Químicos na navegação do site e clique em
Inventário.
2. Clique no botão com o ícone verde “+” acima da coluna de
Estado.
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IMPORTAR PARA O CLEANCHAIN
3. Selecione Adicionar Contagem de Stock, Adicionar Entrega ou
Adicionar Utilização.
4. No ecrã seguinte selecione um mês para a Contagem de Stock,
a Entrega ou a Utilização. Clique no mês, e use o menu
suspenso para selecionar o mês e o ano, clique para
selecionar e depois clique em Ir.
5. A seguir selecione Manual ou Excel na parte superior do ecrã.
Existem duas opções importantes para inserir a sua Contagem
de Stock, a sua Entrega e a sua Utilização no CleanChain.

Manual (predefinido) – Selecione esta opção se pretender inserir
o seu inventário diretamente no CleanChain.
Excel – Selecione esta opção
XX Se tiver um modelo ADEC CIL do Excel preenchido que
pretende carregar.
XX Se pretender descarregar um modelo do Excel para depois o
carregar.
Continue a ler abaixo se selecionar importar pelo método Manual
(diretamente no ecrã) ou vá para a página 4 para importar Dados
Químicos pelo Excel.
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IMPORTAÇÃO MANUAL (DIRETAMENTE NO ECRÃ)
6. Comece por inserir as suas informações de formulação
química começando na linha 1.
7. (Opcional) Inserir uma data.
8. Insira um nome de produto e informações do fabricante.
Nome do produto – Insira o nome da formulação e carregue em
enter.
Fabricante do produto - Insira o nome do fabricante que produz a
formulação.
9. Assim que for inserido, o CleanChain tenta corresponder
automaticamente esse produto ao ZDHC Gateway e às bases
de dados de produtos ADEC. Depois de carregar em enter, um
de dois resultados aparecerá na coluna Corresponder a.
Uma marca de seleção verde - Isso significa que fez a
correspondência com êxito de um produto com um registo de
produto existente no CleanChain.
Pesquisar – O CleanChain encontrou potenciais correspondências
com base no produto que inseriu. Clique em Pesquisar
para visualizar as potenciais correspondências e selecione uma
correspondência.
Adicionar novo produto – Após clicar em pesquisar, o CleanChain
não encontrou potenciais correspondências ao nome do produto e
fabricante que inseriu. Clique em Adicionar Novo Produto
		
e insira todas as informações necessárias.
Pesquisar apenas pelo nome do produto

Pesquisar apenas por Fabricante/Distribuidor
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Sugestão: Insira primeiro o nome do produto e verifique as suas
potenciais correspondências na coluna Correspondência com. O
CleanChain encontrará todas as correspondências possíveis
apenas com base no nome do produto. Exemplo: insira “corante
amarelo” como nome do produto e o CleanChain encontrará todas
as correspondências possíveis que contenham “corante amarelo”.
Da mesma forma, pesquisando apenas pelo fabricante, o
CleanChain encontrará todos os produtos desse fabricante no
CleanChain.
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Produto bem correspondido

Sugestão: Se tiver realizado o seu inventário no Excel, tente copiar
(Ctrl + C) apenas as informações de “nome do produto” e
“fabricante” e cole (Ctrl + V) diretamente na folha no CleanChain.
Isso iniciará o processo de correspondência automaticamente e
poderá poupar muito tempo.
10. Insira a quantidade do produto na coluna Quantidade
11. Na coluna Unidade, selecione no menu suspenso a unidade de
medida da quantidade que inseriu na última coluna. Esta tem
de ser uma unidade de massa, por ex. kg ou lb.
12. Faça a revisão da sua submissão para completar a sua
submissão de inventário. Todos os produtos que inseriu têm
de ter um sinal de visto verde no Corresponder a ao lado do
nome do produto. Clique em Guardar
na parte
inferior do ecrã para guardar o seu progresso ou terminar o
seu inventário.
13. Uma submissão de inventário bem-sucedida aparecerá como
Validado na página de inventário.
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IMPORTAR DADOS QUÍMICOS PELO EXCEL
1. Selecione Excel na parte superior do ecrã.
2. Escolha o seu idioma preferido usando o menu suspenso e
clique para descarregar o modelo para o seu computador.
3. Realize o seu inventário usando o modelo do Excel. Existem 5
colunas: Nome do Produto, Fabricante/Distribuidor,
Quantidade, Unidade e Data.
Nome do Produto: O nome do seu produto químico
Fabricante/Distribuidor: O nome do fabricante ou distribuidor a
quem comprou ou de quem recebeu o produto químico
Quantidade: A quantidade do seu produto químico
Unidade: A unidade de massa em que a sua quantidade é medida
(ex: kg, g, lb, tonelada)
Data (Opcional): A data em que o seu inventário foi feito para o
produto químico

4. Depois de concluir o seu inventário usando o modelo do Excel,
clique em Carregar dados via Modelo do Excel.
5. Arraste e solte o seu ficheiro na caixa ou clique em Pesquisar
para selecionar o ficheiro de inventário.
*Por favor, note que deve usar o modelo do Excel que foi descarregado
na etapa 5. O seu carregamento não funcionará com nenhum outro
modelo.
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6. Os dados químicos do seu carregamento do Excel serão
automaticamente importados para o CleanChain. Use a coluna
Correspondência com para validar os seus produtos.
Uma marca de seleção verde – Isso significa que fez a
correspondência com êxito de um produto com um registo de
produto existente no CleanChain.
Pesquisar – O CleanChain encontrou potenciais correspondências
com base no produto que inseriu. Clique em Pesquisar
para visualizar as potenciais correspondências e selecione uma
correspondência.
Adicionar novo produto – Após clicar em pesquisar, o CleanChain
não encontrou potenciais correspondências ao nome do produto e
fabricante que inseriu. Clique em Adicionar Novo Produto
		
e insira todas as informações necessárias.
7. Faça a revisão da sua submissão para completar a sua
submissão de inventário. Todos os produtos têm de ter um
sinal de visto verde no Corresponder a ao lado do nome do
produto. Clique em Guardar
na parte inferior do
ecrã para guardar o seu progresso ou terminar o seu
inventário.
8. Uma submissão de inventário bem-sucedida aparecerá como
Validado na página inicial de inventário.

Para rever a sua submissão, clique na sua inserção na coluna Data.

Para editar a sua inserção, clique no Ícone de Lápis.
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RESPONDER A PERGUNTAS SOBRE PRODUTO NO INVENTÁRIO
Além dos dados padrão recolhidos a nível de produto químico, pode-lhe ser pedido para fornecer informações adicionais sobre um ou
mais produtos no seu inventário. Com as Perguntas de Produto no Inventário (IPQ na sua sigla em inglês),
do CleanChain pode facilmente fornecer informações adicionais pedidas relativamente ao produto químico. As respostas às perguntas
precisam ser inseridas apenas uma vez - elas permanecem no sistema durante o tempo necessário e podem ser atualizadas a qualquer
momento, conforme necessário. Depois de importar o seu inventário mensal, deverá responder às suas Perguntas sobre Produtos no
Inventário.
IMPORTANTE: Apenas precisa responder a estas perguntas uma vez e sempre que um novo produto for importado. As respostas são
guardadas e só precisa de as atualizar se as informações forem alteradas.

PARA RESPONDER ÀS PERGUNTAS DE PRODUTO
NO INVENTÁRIO
1. Vá até Inserir Químicos e clique em Produtos Ativos usando o
menu de navegação à esquerda.
2. Clique na guia Perguntas de Produto no Inventário.
3. Selecionar o Produto - Todos os produtos importados para o
CleanChain aparecerão neste menu suspenso. Selecione um
produto para começar.
4. Selecionar Questionário - Este é o conjunto específico de
perguntas que os clientes lhe fizeram para cada produto.
Selecione um questionário para continuar.
5. Clique na Lupa

para pesquisar.

6. Verá o conjunto específico de perguntas feitas. Se alguma
pergunta não tiver sido respondida, um ponto de exclamação
amarelo aparecerá ao lado da pergunta.
Se as respostas já tiverem sido enviadas, as mesmas serão
exibidas.
7. Clicar em Guardar
respostas.

. Para guardar as suas

8. Repita os passos 3 a 6 para todos os produtos no seu
inventário.
Sugestão: Use as setas da esquerda e da direita para percorrer
rapidamente os produtos e responder às perguntas.

ADEC_CCIISTD_PT_0219

www.cleanchain.com

TRAINING GUIDE

