E4CARD ENTERPRISES

GERENCIAMENTO D
DE
E CARTÕES
E4CARD PARA EMPRESAS

E4CARD ENTERPRISES
A E4Card Enterprises é a área exclusiva para o gerenciamento dos cartões E4Card dos seus
colaboradores. Visite o link https://www.e4card.com.br/enterprises e faça
aça o acesso com o
seu usuário e senha do E4Card. A pessoa responsável pelo gerenciamento
nciamento dos cartões da
empresa precisa receber a pe
permissão para acessar a E4Card Enterprises..

TELA PRINCIPAL
A tela principal exibe o nome da empresa. Clique sobre o nome dela
ela para ver o Controle de
cartões.
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CONTROLE DE CARTÕES
No Controle de cartões é possível criar e editar os cartões da empresa, criar modelos de
cartões e ver as informações da assinatura da empresa.

ENTENDA COMO CRIAR OS CARTÕES
Recomendamos a criação de um cartão modelo com as informações básicas e as
configurações dos demais cartões da empresa.
Para criar um cartão modelo, clique no botão Modelos e selecione a opção Criar Modelo.
Na tela Modelos de cartões, clique em Criar modelo.
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Após clicar em Criar modelo,, insira as informações no cartão e defina a cor do tema e dos
ícones para deixá-lo
lo com o padrão da sua empresa ou negócio.
A inserção de informações no modelo segue o mesmo padrão de inserção dos E4Cards
comuns. O tutorial “Como criar um cartão de visita digital para a sua empresa ou negócio”
negócio”,
disponível no link https://youtu.be/Gk1zAr93jbk é o melhor recurso para entender como
inserir informações e configurar
rar um E4Card.
Depois de deixar o modelo com o padrão desejado, retorne ao Controle de cartões.
cartões Agora,
você já pode criar os cartões dos seus colaboradores a partir do modelo criado.
criado

CRIANDO OS CARTÕES DOS COLABORADORES
É possível criar
iar cartões com base no modelo criado anteriormente ou em branco.
Para criar um cartão
rtão com base no modelo, clique no botão Criar cartão e selecione a opção
Com uso de modelo.
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No campo Modelo selecione o modelo que servirá de base para a criação do novo cartão. O
novo cartão possuirá as mesmas informações do modelo. No entanto, nos próximos
campos do formulário, você poderá inserir algumas informações que irão substituir as
informações do modelo. Qualquer outra informação que não esteja neste formulário poderá
ser alterada posteriormente, na edição do cartão.
Após preencher o formulário, clique em Criar cartão. O cartão será criado e você será
direcionado para a tela de edição do cartão. Nela, você poderá fazer o ajuste final das
informações como, por exemplo, alterar números de telefone, e-mails, a foto do colaborador
e o que mais for preciso.
Importante: alterações nos modelos não são refletidas em cartões já criados. Elas serão
válidas somente para cartões criados após as alterações. Os modelos servem de base
apenas para cartões que serão criados.
Para criar um cartão sem o uso de um modelo, clique no botão Criar cartão e selecione a
opção Sem uso de modelo.
Observação: Na tela de edição dos cartões empresariais, disponibilizamos botões para o
download do QR Code do cartão nos formatos PNG, EPS e SVG. O QR Code no formato PNG
sempre traz a logo E4 no seu design. Já os outros formatos não trazem a logo E4 e podem
ser customizados com a marca da sua empresa ou negócio e aplicados em materiais
impressos e físicos da empresa.
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EDITANDO CARTÕES DOS COLABORADORES
Sempre que for necessário, você poderá editar os cartões dos seus colaboradores. Para
isso, clique no link Editar que aparece ao lado do link do cartão do colaborador, no Controle
de cartões.

DICAS ÚTEIS
Acesse nossas Dicas e Tutoriais em https://www.e4card.com.br/tutoriais/. Nesse espaço
separamos dicas que vão potencializar o uso dos cartões de visita.
O Guia E4Card, também, trás dicas interessantes sobre o E4Card. Acesse-o em
https://www.e4card.com.br/tutoriais/arquivos/guia-e4card.pdf.
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