
Novo app Auvo
Instruções de uso



Window 2

Configure seu 
ponto base

PASSO 1

Toque em  seu nome e cargo, 

localizados acima dos botões de 

+Tarefa e +Despesa. 

Em seu interior, será possível 

alterar o ponto base, visualizar seu 

e-mail de login e adicionar uma 

foto de perfil 

No menu principal, 
clique em seu perfil



Window 3

Configure seu 
ponto base

PASSO 1

Ao selecionar a aba de ponto base, 

você será redirecionado para a 

tela de configuração e poderá 

incluí-lo, alterá-lo ou visualizar a 

localização utilizada pelo sistema. 

Em seu perfil, toque 
em ponto base



Window 4

Configure seu 
ponto base

PASSO 1

É necessário que você esteja no 

local que deseja definir como 

ponto base. Toque em usar 

localização atual e pronto: seu 

ponto base estará configurado.

É possível visualizar o local 

cadastrado em “Ver no mapa”.

Utilize sua localização 
atual 



Window 5

Configure suas 
permissões 

PASSO 2

Retone ao menu principal. Toque 

em configurações para se 

direcionar a tela de permissões. 

Toque em 
configurações



Window 6

Configure suas 
permissões 

PASSO 2

Clique no menu permissões. 

Dentro desta seção, você deve 

tocar no botão “Permitir tudo” 

para que o Auvo tenha acesso às 

informações listadas e possa 

executar todas as suas funções.

Selecione 
permissões



Window 7

Configure suas 
permissões 

PASSO 2

Os checks verdes indicam que as 

permissões estão devidamente 

autorizadas e o Auvo está pronto 

para ser usado, enviar e receber 

dados. 

Clique em
“Permitir tudo”



Window 8

Cadastre uma 
nova tarefa

PASSO 3

De volta ao menu principal, toque 

no botão rápido de + Tarefa para 

cadastrar rapidamente uma nova 

atividade ou selecione o menu 

Agenda para visualizar ordens de 

serviços já cadastradas.

Toque em + Tarefa 
ou Agenda



Window 9

Cadastre uma 
nova tarefa

PASSO 3

É possível abrir uma tarefa a partir 

de sua localização atual, 

buscando clientes próximos, ou 

agendando para execução futura 

em locais distantes. 

Toque em + Tarefa 
ou Agenda



Window 10

Cadastre uma 
nova tarefa

PASSO 3

Caso esteja no local, serão 

listados endereços próximos à sua 

posição atual.

Você pode utilizar a barra de 

pesquisas caso não encontre o 

cliente desejado ou poderá 

adicionar um novo clicando sobre 

o botão + Novo cliente. 

Selecione o cliente 
para execução



Window 11

Cadastre uma 
nova tarefa

PASSO 3

Selecione data, hora, prioridade, 

tipo de tarefa, questionário ou 

descrição. 

Alguns tipos de tarefa já possuem 

questionário sugeridos. Toque 

sobre o campo para removê-lo

ou alterá-lo. 

Insira as 
informações 



Window 12

Cadastre uma 
nova tarefa

PASSO 3

Ao salvar a nova tarefa, você será 

redirecionado à agenda do dia. 

Caso deseje ver detalhes ou 

responder relatórios, toque sobre 

a tarefa que deseja visualizar.

Salve e visualize 
a agenda



Window 13

Cadastre uma 
nova tarefa

PASSO 3

No canto superior direito estão 

listados o filtro de pesquisa e o 

calendário de tarefas, onde você 

pode pesquisar por serviços 

anteriores com facilidade.

Toque em um dos ícones para 

explorar as funções.

Navegue pelo filtro
ou calendário



Window 14

Visualize 
detalhes de 

tarefa

PASSO 4

Veja as informações de execução, 

tipo de tarefa, e tenha acesso aos 

menus de relatório, detalhes do 

cliente, palavra-chave, anexos, 

agendar retorno e ajuda. 

Selecione a tarefa 
desejada



Window 15

Preencha o 
relato de 

tarefas

PASSO 5

É possível incluir fotos, responder  

questionários, dados de 

quilometragem, relato sobre a 

execução, coletar assinatura do 

cliente e enviar o relatório por 

e-mail para múltiplos 

destinatários.

Insira as 
informações



Window 16

Preencha o 
relato de 

tarefas

PASSO 5

Algumas obrigatoriedades são 

definidas de acordo com o tipo de 

tarefa cadastro e são sinalizadas 

dentro dos campos de menu. 

Caso finalize a tarefa  sem 

preenchê-los, ela ficará listada 

com pendências. 

Fique atento às 
obrigatoriedades



Window 17

Preencha o 
relato de 

tarefas

PASSO 5

Toque no link azul “Ver histórico de 

envios por e-mail” para visualizar 

todas as vezes e destinatários 

para quem você já enviou o 

relatório. 

É possível enviá-lo mais de uma 

vez. 

Visualize o 
histórico de envios



Window 18

Visualize 
detalhe de 

clientes

PASSO 6

A página de detalhe de clientes 

está recheada de novas funções.

Agora, é possível adicionar 

anotações, incluir anexos e 

visualizar histórico de tarefas 

executadas por você e outros 

colaboradores. 

Explore as novas 
funções



Window 19

Cadastre 
despesas

PASSO 7

De volta ao menu principal, toque 

no botão rápido de + Despesa 

para cadastrar rapidamente um 

novo gasto ou selecione o menu 

Despesas para visualizar itens já 

cadastrados. 

Toque em + Despesa 
ou Despesas



Window 20

Cadastre 
despesas

PASSO 7

O primeiro passo no cadastro de 

uma despesa é selecionar seu 

tipo. 

Os tipos de despesa são 

cadastrados previamente por seu 

gestor através do Auvo web. 

Use a barra de pesquisas para 

buscar por tipos que não são 

listados de imediato pelo app.

Selecione o tipo de 
despesa



Window 21

Cadastre 
despesas

PASSO 7

A cada despesa cadastrada você 

pode adicionar fotos com 

comprovantes e descrever o 

gasto, caso necessário. 

Salve a despesa a visualize na tela 

de listagem. 

Insira as 
informações



Window 22

Cadastre 
despesas

PASSO 7

Sempre que um novo cadastro for 

feito, ele será agrupado por tipos 

de despesa e você poderá 

visualizar com mais facilidade os 

gastos do dia.

Para visualizar informações de 

despesas, toque sobre o tipo que 

deseja detalhar. 

Visualize despesas 
e gasto total



Window 23

Em caso de 
dúvidas ou 

problemas...

PASSO 8

Caso possua dúvidas ou 

problemas durante o uso do app, 

retorne ao menu inicial e toque 

em Configurações para solicitar 

suporte. 

Você poderá entrar em contato 

conosco por telefone ou 

whatsapp. 

Solicite suporte por 
Whatsapp



Window 24

Em caso de 
dúvidas ou 

problemas...

PASSO 8

Uma vez em Configurações, toque 

em Suporte e selecione uma das 

opções presentes no pop-up. 

Estamos sempre prontos para 

ajudar! Mas fique atento, nosso 

suporte funciona de segunda a 

sexta, das 08h00 às 18:00h. 

Solicite suporte por 
Whatsapp



Window 25

Em caso de 
dúvidas ou 

problemas...

PASSO 8

Uma vez em Configurações, toque 

em Suporte e selecione uma das 

opções presentes no pop-up. 

Estamos sempre prontos para 

ajudar! Mas fique atento, nosso 

suporte funciona de segunda a 

sexta, das 08h00 às 18:00h. 

Solicite suporte por 
Whatsapp




