Passo-a-passo do Follow Web

1)
Acesse o site da Embassy Freight do Brasil www.embassybr.com.br e clique no link
Follow Web

2)
Na tela do Follow Web clique em Acesso Restrito e coloque seu usuário (username) e
senha (password)

3)

Você poderá escolher o idioma em que prefere navegar pelo ícone à direita no topo da
página.

E também escolher o modal que deseja consultar utilizando o scroll do mouse ou as
setas do teclado para navegar entre as opções disponíveis. Ao localizar o modal
desejado, basta clicar sobre a tela para selecioná-lo.
Além dos modais, há o “Módulo Financeiro” para consultar valores para pagamento,
módulo “Licença de Importação” para acompanhar status de suas Licenças e,
finalmente, um módulo de “Gráficos” onde você pode selecionar os filtros desejados
para tirar estatísticas de seus embarques com a Embassy Freight do Brasil.
4)

Ao selecionar uma das opções disponíveis, abrirá uma tela de “Critérios” para que possa
selecionar os filtros desejados para efetuar a pesquisa.

5)

De acordo com os filtros selecionados abrirá a tela com os processos em questão.

Os processos estarão marcados por cores, distinguindo grupos por status da operação. O
usuário poderá optar por visualizar todos ou selecionar filtros destes status no topo da
página conforme conveniência.
Veja legenda para interpretação dos símbolos:
MT: Metas – Indicadores de prazos, que evidenciam se o status atual está dentro ou
fora da “meta” estabelecida conforme parâmetro padrão.
ST: Status – Status registrados durante o embarque pelo customer service.
FT: Foto – Para salvar fotos da carga / container à partir de um dispositivo Android.
BL: Para preenchimento de Draft de BL.
TCK: Tracking – Quando contratado dispositivo de GPS para acompanhar a carga, podese acompanhar a localização em tempo real.
DOC: Documentos anexados ao processo.
CANAL: Mostra em que canal está registrada a carga.
MTR: Mantra Online – Em tempo real.
WH: Ware House
CT: Containers do processo.
VL: Valor Total: Para acompanhar adiantamento de numerário de desembaraço com
pagamentos efetuados e saldo disponível.
DET: Detalhes dos custos envolvidos no processo.
LM: Lista de Mercadorias pertencentes a L.I.

