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CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE 

 

 

 

 

 

Ao digitar um CPF (que não existe 

no cadastro de cliente), o sistema 

exibe a tela auxiliar, solicitando 

informações complementares do 

cliente. Através da informação do 

CPF, é realizada uma consulta Via 

Internet, retornando o nome 

completo e data de nascimento. E 

com o CEP ou Telefone, retorna o 

endereço, faltando apenas o 

número e complemento. Ao digitar 

o e-mail, será consistido o 

provedor.  

  

Após confirmação dos dados o 

sistema solicita as informações da 

compra, criando assim um histórico 

das compras dos clientes, com:  

                                     

- Quantidade de itens                                  

- Valor da Compra                                        

- Forma de pagamento                                

- Vendedor 

 

 

 

Esta tela é de uso posterior para 

ações de marketing, podendo ser  

gerado:                                                           

- Etiquetas                                                      

- Relação de clientes por vendedor 

ou completa                                                       

- Geração de arquivo para envio de                                                   

e-mails ou torpedos. 
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CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE COM OPÇÃO 

DE CONSULTA DE CHEQUE 

 

 

 

Ao definir a forma de pagamento 

em cheque, será exibida a tela de 

confirmação das datas e valores 

dos cheques.  

 

 

 

 

  

 

Através desta tela será capturada 

os CMC7 dos respectivos cheques, 

podendo ser através de: 

. Leitor  

. Impressoras de emissão de        

cheques com leitor 

. Digitação  

  

 

 

Após a consulta dos dados, se não 

constar restrições, será exibido 

esta tela para posicionamento dos 

cheques e emissão dos mesmos.    
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Ao exibir esta tela, significa que o 

cheque possui restrições, sendo: 

CPF: - situação na receita federal, 

quantidade de cheques sem 

fundos, sustados e extraviados. 

Telefone: - se pertence a este CPF 

e se é comercial ou residencial. 

Cheque: - nome e status do banco 

e se este cheque foi roubado ou 

sustado.  

Situação na cor vermelha: GRAVE 

Situação na cor amarela:ATENÇÃO 

 

 

Se mesmo assim o gerente quiser 

autorizar a venda, deverá informar 

seu nome e senha e o cheque será 

preenchido automaticamente com a 

respectiva restrição impressa no 

verso. 

No histórico de vendas do cliente, 

esta compra ficará em vermelho. 

 

 

 

 

Ao clicar este histórico, será 

exibida esta tela, com o nome do 

gerente que autorizou a venda e 

indicando qual foi à restrição.         

    



www.mada.com.br +55 (11) 2501-1114 Página 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.mada.com.br +55 (11) 2501-1114 Página 6 

 

 

CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE COM OPÇÃO DE MALA DIRETA 

 

 

 

Esta opção de Mala direta do Cadcli tem as seguintes opções: 

. Geração de etiquetas para envio de mala direta. 

. Geração de listagem do cadastro de clientes completa ou simplificada contendo relação dos clientes por 

vendedor, contendo telefones de acesso ao cliente, para que os vendedores efetuarem ações de venda. 
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. Geração de arquivo texto para envio de email marketing. 

. Geração de arquivo texto para envio de SMS (torpedo). 

. Geração de arquivo em Excel para manuseio dos dados.   

Esta opção contempla também um moderno filtro de informações, para definir o publico alvo de suas 

ações de Marketing. 

 

 

Alguns motivos para ter o Cadcli 

 

. Cadastramento de modo rápido e eficiente dos clientes e identificando suas compras e forma de pagamento. 

. Classificação dos clientes por valor ou quantidade de vezes que vem a loja. 

. Criar ações de marketing. 

. Medir o custo beneficio de cada ação de marketing. 

. Geração de arquivos para email marketing ou envio de torpedos (SMS), agradecendo pela presença na loja, 

convidando-o para inicio de coleção ou promoções. Aproximando assim o cliente a loja. 

. Criar um histórico do cliente, para análise de crédito e outros benefícios. 

. Aprovação do cheque nos birôs de informações  Serasa, Boa vista e Check  Express, e emissão do mesmo 

(opcional).  

. Se você imagina fazer uma ação de marketing, utilizando Site de compra coletiva, com Peixe Urbano  ou 

Grupon, a utilização do Cadcli é fundamental, pois você pode cadastrar todas as pessoas que participaram, e 

enviar outras promoções sem dividir com o Site. 
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         O modulo de fidelização permite que transforme um percentual da compra, do seu 

cliente identificado no caixa, como crédito para uma próxima compra. Este percentual é pré- 

definido pela sua empresa. 

          Na próxima compra do cliente identificado, o sistema exibe o valor do crédito para 

resgate, podendo ser total ou parcial, este será utilizado como desconto da nova compra.    

          Esta é uma ação de marketing, já aprovada em grandes livrarias, fazendo com que o 

cliente escolha a empresa o qual ele tem mais vantagens. 
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