Olá, desenvolvemos esse passo-a-passo para lhe orientar como utilizar a sua Área Restrita de
Usuário. Nela, você poderá efetuar uma compra ou acompanhar todos os seus projetos.
Para se logar em sua Área Restrita você deve acessar o site Sala de Projetos e digitar seu login e
senha pessoal de segurança definidos no momento do seu cadastro. Ao acessar a sua Área
Restrita pela primeira vez, preencha o formulário com seus dados. Informe qual é o ambiente,
o que deseja, e principalmente, as medidas (largura x comprimentos) em metros. Envie os dados
após confirmar todas as informações.

São os valores inseridos nos campos das medidas que guiarão o seu projeto, assim como
definirão o valor do mesmo. O sistema fará os cálculos das medidas inseridas, apresentará em
metros quadrados e informará o valor a ser pago pelo projeto.
CARRINHO DE COMPRAS
Com isso os projetos serão inseridos em seu Carrinho de Compras.

No seu Carrinho de Compras confira todos os ambientes escolhidos para compra. Nesta página
você também poderá:
- Limpar Carrinho: exclui todos os ambientes selecionados.
- Continuar Comprando: Mantem os ambientes selecionados e permite escolher novos ambientes.
- Excluir um ambiente específico: Clicando sobre o “x” relacionado ao ambiente.
- Finalizar Compra: Enviaremos um Contrato para seu e-mail de cadastro registrando todos os dados do
projeto. Após isso, encaminharemos você para o PagSeguro, sistema de pagamento online seguro administrado
pelo Grupo UOL.
O PagSeguro aceita os seguintes meios de pagamento:
- Parcelamento no Cartões de crédito;
- Débito bancário;
- Boleto bancário;
- Transferência de saldo entre contas PagSeguro;
- Depósito em conta.
Obs.: Para acessar esta página basta clicar sobre o ícone de um Carrinho de Compras localizada
no “menu” superior da sua Área Restrita, caso você ainda não tenha finalizado uma compra,
neste ícone você poderá visualizar quantos itens ainda constam no seu carrinho.
MEUS PROJETOS
Para acompanhar todos os seus projetos, acesse a página Meus Projetos localizada no “menu”
superior da sua Área Restrita.
Nesta Página estarão listados todos os projetos adquiridos por você, descriminando seus dados,
a data da compra, o status do projeto, ambientes contratados e Contrato disponível para
download ou impressão.

Para acompanhar o andamento de um projeto relacionado a um determinado ambiente, clique
sobre ele. Nesta tela você poderá:
- Baixar ou visualizar todos os arquivos enviados pelo seu arquiteto (planta, orçamento, imagens
ou manual). Os arquivos ficam separados por categoria.
- Para visualizar um arquivo determinado, clique sobre ele. Uma nova aba abrirá em seu
navegador possibilitando a total visualização do arquivo.
- Para baixar um arquivo determinado, repita a operação acima. Com a imagem aberta em seu
navegador, clique com botão direito do mouse e selecione “Salvar imagem como”. Uma janela do
seu computador abrirá em sua tela para você escolher o local correto em que deseja salvar o
arquivo.
- Enviar arquivos para seu arquiteto (plantas ou croquis, fotos do ambiente ou sugestões).
- Para fazer o upload das imagens ou arquivos, no menu lateral da página Meus Projetos defina
qual arquivo pretende enviar. Uma janela do seu computador abrirá em sua tela para que você
acesse o arquivo em suas pastas. Escolha o arquivo e clique em “Enviar”.
Pronto, todos os arquivos enviados ou recebidos permanecerão em seu projeto para que você
possa ter como registro, podendo visualizá-los ou baixa-los a qualquer momento.
Atenção: Apenas em projetos com status “Em Andamento” são permitidos envio de arquivos.
Caso seu projeto esteja com status “Aguardando Pagamento”, certifique-se que você concluiu o
seu pedido ou entre em contato conosco via Chat, teremos o maior prazer em lhe atender.

MEUS DADOS
Para alterar seus dados de cadastro, mudar sua senha ou sair do sistema, clique sobre o botão
que com seu nome de usuário. Abrirá um submenu com as opções:
- Editar Cadastro
- Trocar Senha
- Logout (sair do sistema)
- Lembre-se que o CPF precisa ser válido e para trocar de senha é necessário informar a senha
atual.
Caso tenha esquecido sua senha, na página de login há a opção “Esqueceu Senha”. Ao clicar
sobre ele, informe o e-mail de cadastro. Uma mensagem de redefinição de senha será enviada
para você.

