
username 

******

Faça login utilizando as credenciais que já possui ou solicite um novo acesso.
Login with your current credentials or request a new access.

area de cliente client area

a minha conta my account

1.
Página inicial 
da sua conta
Your account 
homepage

2.
Avisos: informação importante 
sobre os nossos produtos e 
serviços, alertas de alterações.
Warnings: important information 
about our products and 
services, including product 
updates.

3.
Acesso Extranet onde pode consultar:
- Conta corrente
- Informação de produto
- Orçamentos não confirmados
- Encomendas em produção
- Estado dos BRDs
Extranet access where you can find:
- Account balance
- Product information
- Unconfirmed quotes
- Orders in production
- BRDs status 

4.
Formulário para requisição de Acessórios.
Spare parts form.

5.
Formulário para Reclamações.
Complaint form.

6.
Formulário para Devoluções.
Returns form.

7.
Formulário para Anomalias termodinâmicas.
Thermodynamic anomalies form.
 

username 

clique aqui click here

userpass 

1 2 3 4 5 6 7 terminar sessão 

http://www.jordao.com

http://www.jordao.com/en/welcome



CLIENT

CLIENT NAME
CLIENT ADRESS

Client Phone

Account Manager

extranet > encomendas
extranet > orders

extranet > informação de produto
extranet > product info

A
Informação sobre o estado das suas encomendas em produção.
Information about your orders in production.

B
Informação sobre as suas requisições de acessórios. 
Information about your spare parts requests.

C
Informação sobre os seus orçamentos ainda não confirmados.
Information about you unconfirmed tenders.

D
Informação sobre as suas reclamações e devoluções.
Information about your complains and product returns.

informação sobre o Cliente
Client info

pesquise o que procura
search for items

Na opção informação de produto, selecione o modelo ou linha de equipamento.
In product information, choose the model or the equipment range.

CLIENT NAME

CLIENT NAME
CLIENT ADRESS

Client Phone

Account Manager

A B C D

http://www.jordao.com/en/welcome/extranet

http://www.jordao.com/en/welcome/extranet



Escolha o modelo que procura.
Choose the model you are looking for.

Escolha a informação que procura consultar:
Choose the information you are looking for:

extranet > informação de produto > modelo 
extranet > product info > model

extranet > informação de produto > modelo > documentos 
extranet > product info > model > documents

CLIENT NAME
CLIENT ADRESS

Client Phone

Account Manager

CLIENT

CLIENT NAME
CLIENT ADRESS

Client Phone

Account Manager

CLIENT

- Brochuras de Produto
- Fichas Técnicas
- Tabelas de Características
- Manuais de Utilizador
- AutoCAD blocos 2D & 3D 

- Product Brochures
- Cross Sections & Line Drawings
- Technical Specifications
- User Manuals
- AutoCAD 2D & 3D blocks

clique aqui 
para voltar atrás 
click here 
to go back

http://www.jordao.com/en/welcome/extranet

http://www.jordao.com/en/welcome/extranet

 Informação adicional Additional information: cool@jordao.com 


