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Criar mensagens

Passo 1: Acesse “INTERMARKETING”

no menu principal e, em seguida,
clique em “Criar mensagem” no sub
menu para iniciar o cadastramento.

V

Conforme for preenchendo o tipo desejado,

poderá acompanhar, em tempo real, uma pré-

visualização de como ficará a sua mensagem.

Passo 2: Escolha o tipo de mensagem:

Passo 3: Clique no botão

para iniciar a sua estruturação

QUALQUER TIPO DE MENSAGEM CRIADA CRIA UMA NOTIFICAÇÃO E/OU EMAIL QUE IRÁ 
PARA OS DESTINATÁRIOS ESCOLHIDOS EM “Publicar” (ver próximas páginas)



Campanhas

Criar Categorias:
Escreva de forma genérica e

abrangente a categoria da

mensagem, para efeito de

classificação (OPCIONAL).

Campanha:

É utilizada para classificar os diferentes tipos de mensagem. Se trata de um recurso muito útil

para estruturar seu processo de endomarketing pois poderá classificar sua mensagem em

função do seu publico e conteúdo.

(Ex: DATAS COMEMORATIVAS / TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, etc.)



Preencha os campos conforme indicado. Exemplo abaixo de mensagem criada.

Visualização do que foi preenchido aparecerá automaticamente na parte lateral direita da tela.

Notícia



*Recomenda-se a utilização de vídeos curtos, com propósito claro e rápido, sendo eles de até no máximo 50 Mb.

Preencha os campos conforme indicado. Exemplo abaixo de mensagem criada.

Visualização do que foi preenchido aparecerá automaticamente na parte lateral direita da tela.

Vídeo



*Limite de até 15 imagens de apresentação.

Preencha os campos conforme indicado. Exemplo abaixo de mensagem criada.

Visualização do que foi preenchido aparecerá automaticamente na parte lateral direita da tela.

Apresentação



*Limite de até 5 perguntas.

Preencha os campos conforme indicado. Exemplo abaixo de mensagem criada.

Visualização do que foi preenchido aparecerá automaticamente na parte lateral direita da tela.

Enquete



Salvar:
Antes de publicar clique

aqui para manter salvo

toda a estrutura da sua

notícia.

Após salvar a mensagem ficará disponível para 

quantas publicações forem necessárias. 

Publicar:
Após salvar clique em ‘publicar’ e poderá

escolher quais mensagens, quando e para

quem serão enviadas.

Salvar/Publicar



Campanha:

Pode-se filtrar pela campanha 

e/ou pelo título da mensagem 

a ser publicada.

Após salvar a mensagem ficará disponível para quantas publicações forem necessárias. 

Período:
Marcamos o período que a 

mensagem estará disponível.

Seleção:

Marcamos a(s) mensagem(s) 

que desejamos enviar.

Passo 1: 

Salvar/Publicar



Formas de aviso:

Decidimos se os avisos serão

enviados via notificação e

via e-mail ou somente via

notificação.

Após salvar a mensagem ficará disponível para quantas publicações forem necessárias. 

Passo 2: 

Salvar:

Escolhemos se vamos publicar

a mensagem de acordo com

a estrutura do organograma

ou um time e preenchemos

os campos adequados.

Publicar:

Clicando em publicar enviamos a

mensagem para os usuários marcados.

Salvar/Publicar



Editar Publicação

Através dessa tela, é possível atualizar as

datas de publicação da mensagem,

visualizar as publicações anteriores ou excluir.

Ao alterar a data, clique em ATUALIZAR.


