
Para ter acesso aos conteúdos do Portal, é necessário entrar com um usuário e senha! 
O primeiro passo é clicar ENTRAR no menu superior.

ENTRAR:
   *Caso já tenha um usuário e senha, informe-os na área de Login;
   *Caso ainda não tenha um cadastro, será necessário solicitar um acesso!  

SOLICITAR UM ACESSO:
   *Informe seu    *Informe seu e-mail na área de CADASTRO e clique em confirmar. Você será direcionado para a página de 
cadastro onde deverá preencher um formulário com as informações necessárias.
   *Ao preencher todos os campos e confirmar a inscrição, nossa equipe irá analisar suas informações e 
encaminhar para você um e-mail de confirmação de cadastro.
   *Ao receber o e-mail de confirmação, você já terá acesso a todos os conteúdos da Atlas disponíveis para 
Download.

Observações: 
  *Caso você tente acessar a área de downloads sem estar autenticado, você será redirecionado para a página   *Caso você tente acessar a área de downloads sem estar autenticado, você será redirecionado para a página 
de login automaticamente;
  *Nossa equipe leva cerca de 24 horas para confirmar sua inscrição.

1. Cadastro

Para acessar todos os conteúdos disponíveis para baixar, clique em DOWNLOADS no menu superior.
Na página de DOWNLOADS estarão todos os conteúdos que você poderá baixar

2. ACESSO AS PASTAS E CONTEÚDOS

Acesse a pasta que corresponde ao que você precisa e navegue pelas subpastas.
Por exemplo: acesse Imagens de produtos e em seguida abra a pasta Imagens Atlas ou se preferir, volte e abra 
a pasta Imagens Dako.

Ao encontrar algum arquivo, clique nele! Caso deseje baixá-lo, clique em Download do arquivo na parte 
superior da janela ou caso queira apenas visualizar, cliquem em Visualizar!

3. BAIXAR CONTEÚDOS

Caso queira baixar várias pastas ou arquivos ao mesmo tempo, marque a caixa de seleção localizada abaixo 
de cada item que deseja baixar e em seguida selecione a opção Baixar zip. Essa opção está localizada no canto 
direito superior um pouco acima dos itens.
Ao fazer isso, irá iniciar o download de todos os itens selecionados.

4. BAIXAR ARQUIVOS EM MASSA

Portal Atlas
Tudo o que você precisa para vender mais!
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