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1. Acessando o E-Commerce

Acessar o site da TRUMPF Brasil através do endereço http://www.br.trumpf.com e clicar na opção
'Acessar' em 'Cotação de Produtos' conforme imagem abaixo:

fig. 01 - acessando o E-Commerce via link no site da Trumpf

Ao acessar deve-se informar o e-mail do usuário cadastrado e sua respectiva senha, caso seja um
usuário novo clique em 'Usuário Novo', caso tenha esquecido a senha de acesso clique em 'Esqueceu a
Senha? Clique aqui'

fig. 02 - página de login
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1.1 Usuário Novo
Informe todos os dados cadastrais conforme formulário abaixo, após confirmado todos os dados o E-
Commerce enviará os dados cadastrados para a Trumpf para aprovação, em caso de dúvidas você
poderá entrar em contato com o depto de vendas da Trumpf pelo fone (11) 4133-3588 ou e-mail e-
commerce@br.trumpf.com. A senha deve possuir no mínimo 5 dígitos, o e-mail também é verificado
durante o cadastramento e caso já exista na base de dados não será possível utilizá-lo novamente,
neste caso vá até a página inicial do E-Commerce e selecione a opção em 'Esqueceu a Senha? Clique
aqui'.

Após informar todos os dados clique no botão cadastrar-se, você receberá a confirmação do cadastro e
os dados serão enviados à Trumpf e ao seu e-mail, aguarde a liberação do seu usuário conforme fig. 04

fig. 03 - cadastramento de usuário para acesso ao E-Commerce

fig. 04 - confirmação de cadastro do usuário
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1.2 Solicitando o reenvio da senha
Informe o endereço de e-mail e clique em 'Solicitar nova senha' para que a senha seja reenviada ao seu
e-mail, para efetuar novo login clique em 'Login'

fig. 05 - página para solicitação de reenvio de senha de acesso do usuário

fig. 06 - confirmação de reenvio de senha

1.3 Manual de Acesso
Através desta opção é possível consultar este manual ou fazer download do mesmo, o mesmo encontra-
se em formato PDF (Acrobat Reader), caso não possua o Acrobat Reader poderá efetuar download
através do endereço http://get.adobe.com/br/reader/otherversions/

2. Saindo do E-Commerce
Para sair do sistema basta clicar no link 'Sair', ao clicar nesta opção será encerrado a sessão do usuário
e será direcionado para a página de login do E-Commerce.

fig. 07 - página de login
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