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Manual do cliente – Área de suporte e pagamento

Manual de acesso à área de cliente MEU SITE EXPRESSO
Para a comodidade dos nossos clientes, criamos uma área exclusiva onde cada cliente com seu
usuário e senha, pode efetuar o pagamento de sua mensalidade, acompanhar as faturas em
aberto ou já pagas, abrir tickets de suporte, solicitar atualização no site, etc.
A partir de agora todas as solicitações de suporte e ou pedido de atualização no site, devem
ser solicitadas exclusivamente pela área de cliente.
Abaixo elaboramos um manual de como proceder para acessar, pagar e abrir tickets de
atendimentos.
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Área de acesso
Para acessar á área destinada aos clientes MEU SITE EXPRESSO, acesse o link
www.meusiteexpresso.com.br, no menu suporte ao cliente aparecem duas opções, caso tenha
recebido os seus dados de acesso diretamente em seu e-mail por parte de nossa equipe, clique
em CLIENTES CADASTRADOS, Caso não tenha recebido nenhum acesso, clique em CLIENTES
NÃO CADASTRADOS e preencha todos os dados solicitados.
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Área do cliente
Ao acessar a sua área de clientes, o seguinte painel irá se abrir.
Nesse painel você terá várias opções que irão lhe auxiliar no contato com nossa empresa.
Nesse painel é possível:







Verificar os seus serviços contratados (#1)
Verificar todas as suas faturas efetuar seus pagamentos pendentes (#2)
Acompanhar seus pedidos de suporte que foram abertos através de tickets (#3)
Abrir um novo ticket para solicitar suporte ou atualização no seu site. Lembramos que
a partir de agora todos os pedidos de suporte e atualização de sites serão
exclusivamente atendidos através de tickets (#4)
RESUMOS
o Na tela inicial temos os resumos de seus dados (#5)
o Resumo de sua conta (#6)
o Resumo de tickets de suporte abertos (#7)
o Resumo de suas faturas para visualizar e pagar. (#8)
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Pedidos de suporte e atualização
Como falado anteriormente, somente atenderemos a clientes que solicitarem atendimento
através do nosso sistema de ticket. Para abrir um novo ticket, acesse sua área de cliente, e
clique em ABRIR TICKET.

Escolha para qual departamento deseja abrir um ticket,

E preencha os dados corretamente, no campo mensagem descreva da forma mais clara e
objetiva possível o que deseja para o seu atendimento. Clique em ENVIAR. Sua solicitação foi
enviada ao nosso setor responsável e você receberá um código com o número do ticket, para
consulta posterior.
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Minhas Faturas
Agora sua fatura pode ser paga através do nosso sistema. Contamos com duas formas de
pagamento, boleto bancário e transferência bancária.
Seja qual for a escolhida, você deve acessar o sistema e clicar na sua fatura mensal.
No link FATURAS, clique no submenu MINHAS FATURAS.
Aqui é possível, acompanhar o andamento de suas
faturas, como as faturas pagas, as faturas em
aberto, pagar faturas, etc.

Para pagar suas faturas, clique em frente a cada uma delas no botão, VER FATURA.

Pagamento com boleto bancário

A MEU SITE EXPRESSO processa seus pagamentos com o módulo Moip, o que lhe garante
maior segurança e confiabilidade para realizar o seu pagamento. Caso deseje pagar com boleto
bancário, escolha essa opção e clique em PAGAR AGORA
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Pagamento através de transferência bancária
Se desejar realizar a transferência bancária, selecione na parte superior Transferência
bancária, logo abaixo aparecerão os dados necessários para a transferência.

Em caso de duvidas entre em contato com nosso suporte
contato@meusiteexpresso.com.br

