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O CRM, do inglês Customer Relationship Management, pode ser traduzido como Gestão de 

Relacionamento com o Cliente, e nesse documento contém as exemplificações de suas 

funcionalidades disponíveis. 

 O CRM Raddar Digital é um módulo da tela administrativa App Raddar Digital V5.0.0 com 

licença proprietário da Raddar Digital. 
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1. OPORTUNIDADES 

• Barra de filtros superior 

 

FIGURA 1. BARRA DE FILTRO SUPERIOR - OPORTUNIDADES 

 

A barra de filtros superior relaciona os campos selecionados retornando no funil de vendas os 

resultados filtrados, campos disponíveis: 

• Grupo de Funil: Filtra Oportunidades no Funil especificado 

• Responsável: Filtra Oportunidades com responsável selecionado 

• Status da Oportunidade: Filtra Oportunidade com as opções: 

o Todas Oportunidades: lista todas oportunidades 

o Em andamento: Oportunidades que estão com status andamento. 

o Vendidas: Oportunidades que estão com status venda. 

o Perdidas: Oportunidades marcadas como perdidas. 

• Data Inicial: Filtra Oportunidades criadas a partir da data selecionada 

• Data Final: Filtra Oportunidades criadas até a data selecionada 

Ações possíveis: 

• Buscar: Atualizar Funil de venda de acordo com os campos selecionados 

• Limpar: Atualiza Funil de venda limpando os filtros selecionados 

• Novo: Abre um modal de criação de oportunidade. 

• Menu Flutuante 

No canto inferior direito da tela é possível verificar um botão de opções  ao mover o 

mouse sobre ele exibirá as seguintes opções:  

•  Criar Oportunidade 

•  Buscar Oportunidade 

•  Exibir e criar tarefas 

•  Bloquear/Desbloquear menu, ao clicar nessa opção o menu fixará e as opções 

ficarão abertas. 



• Funil de Vendas 

 

FIGURA 2. FUNIL DE VENDAS 

No funil de vendas é possível ver a listagem de oportunidades distribuída ao longo do funil da 

esquerda para direita, assim como ilustrado na figura acima. 

Ordem de listagem das oportunidades: 

• Oportunidades com tarefas Atrasadas, possuem destaque. 

• Oportunidades com tarefas em dia. 

• Oportunidades com data mais distante. 

Informações superiores no Funil de Vendas 

 

FIGURA 3. INFORMAÇÕES FUNIL DE VENDAS 

1- Nome da Etapa do funil 

2- Atualiza a listagem daquele funil 

3- Quantidade de oportunidades nessa etapa do funil 

4- Somatória do valor único na listagem de oportunidades 

5- Exibição de Tickets médio, máximo e mínimo dos valores recorrentes e únicos. 

 



Informações no card de oportunidades 

 

1- Nome da Oportunidade (Empresa/Cliente). 

2- Nome do Contato relacionado a oportunidade. 

3- Data de criação da Oportunidade. 

4- Avaliação da oportunidade 1/5. 

5- Valor único na oportunidade. 

6- Valor recorrente da oportunidade. 

7- Status da oportunidade, (Andamento, Venda ou Perda). 

8- Exibição de próxima tarefa, caso esteja atrasada ficará em vermelho. 

• Criação de Oportunidade 

Para acessar o recurso de criação de Oportunidade clique no botão com símbolo de soma  

presente no menu flutuante e um modal de Nova Oportunidade será aberto, abaixo descritivo 

de funcionalidades:   

 

FIGURA 4. MODAL DE NOVA OPORTUNIDADE 

 

 



Campos: 

 

 

FIGURA 5. CAMPOS CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADE 

 

Campos Oportunidade: 

1- Título (Obrigatório): Nome da oportunidade 

2- Etapa do Funil: Selecione a etapa em que a oportunidade será movida ao criar 

3- Responsável:  Responsável alocado na oportunidade 

4- Fonte da Oportunidade: Define a fonte da oportunidade, o local de onde está vindo. 

5- Origem: Caso necessário, especifique a fonte de maneira mais precisa, ex: Fonte: 

Anúncios revistas, fonte: revista edição 11 

6- Registro de Anotação: Anotação que será inserida no histórico da oportunidade. 

 

Contato: 

1- Cliente Novo ou Cliente Existente: selecionar tipo de cliente. 

2- Empresa, Nome (Obrigatório), Celular, Telefone, E-mail, Endereço, Cidade, Estado, 

CEP: Campos de dados do cliente 

3- Campo Adicional: Campo para guardar informações adicionais do cliente 

 

Para criar a oportunidade clique no botão Registrar Oportunidade 

 



• Busca de Oportunidades 

Para acessar o recurso de Busca de Oportunidades clique no botão com símbolo de busca  

presente no menu flutuante e um modal de Busca Oportunidade será aberto, abaixo 

descritivo de funcionalidades:  

 

FIGURA 6. MODAL DE BUSCA DE OPORTUNIDADE 

1- Campo para buscar oportunidade (nome do cliente ou título de oportunidade) 

2- Quantidade de itens listados por página 

3- Ordenamento de dados (Título a-z, Título z-a, mais antigo, mais novo) 

4- Opções de busca:  busca com os filtros selecionados e limpa os campos de filtros. 

5- Listagem das informações buscadas 

6- Paginação dos itens listados, exibida quando excede a quantidade de itens por página 

selecionada (item 2) 

• Listagem de tarefas Cadastradas 

Para acessar o recurso de Tarefas clique no botão com símbolo de relógio  presente no 

menu flutuante e um modal de Listagem de tarefas cadastradas será aberto, abaixo descritivo 

de funcionalidades e informações:   

 

1- Data, tarefa a ser executada notificação de 

atraso caso esteja. 

2- Nome da oportunidade e cliente concatenados. 

3- Assunto cadastrado. 

4- Ícone da tarefa a ser executada. 

5-  Nova tarefa 

Ao clicar em uma tarefa você será redirecionado a oportunidade daquela tarefa. 

 



i. Nova tarefa 

As tarefas podem ser criadas 2 formas, acessando as tarefas gerais no funil de vendas clicando 

no botão Nova Tarefa ou acessando uma oportunidade e  clicando em Nova Tarefa. 

 

FIGURA 7. CRIANDO NOVA TAREFA 

Campos para criação da Tarefa: 

• Data: Referente a data do acontecimento da ação da tarefa 

• Responsável: Responsável pela execução da tarefa 

• Oportunidade: Pesquise e selecione a oportunidade em que a tarefa será 

cadastrada, caso esteja criando uma tarefa pela página de uma oportunidade 

já aberta esse campo será ocultado e automaticamente será selecionado a 

oportunidade atual. 

• Assunto: Texto referente a tarefa que será executada 

• Anotação da Tarefa: Texto referente a tarefa que será executada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RELATÓRIO 
No link Relatório é possível extrair as informações de diferentes modelos de gráficos e tabelas 

partir de filtros pré-selecionados presente no topo da página. Os Filtros possuem 

comportamentos diferentes de acordo com o Gráfico/Tabela a ser analisado que está detalhado 

logo abaixo. 

 

FIGURA 8. FILTROS DE RELATÓRIO 

• Quantidade de leads 

 

FIGURA 9. RELATÓRIO - QUANTIDADE DE LEADS 

 

Listagem de quantitativo e exibição gráfica percentual dos formulários convertidos em 

oportunidades relacionando a etapa e funil pertencente. Ao clicar sobre os dados das colunas 

na tabela (Funil, Etapa e Qtd) será aberto um modal de listagem de oportunidades com 

referência a métrica clicada. 

 

Comportamento dos filtros nesse separador: 

• Responsável: filtrará apenas oportunidades do responsável selecionado. 

• Funil: Filtrará e listará apenas registros relacionado ao funil selecionado. 

• Data Inicial: Filtrará Oportunidades com data de criação superior a selecionado. 

• Data Final: Filtrará Oportunidades com data de criação inferior a selecionado. 

 

 

 



• Oportunidades 

Listagem de quantitativo/monetário e exibição gráfica percentual das oportunidades sendo 

detalhada em valores únicos e valores recorrente dividida em status de venda, andamento, 

perdidas com a exibição do Funil e etapa pertencente. Para detalhamento das oportunidades 

exibidas clique na flecha ao lado direito da tabela posteriormente clique no Funil, Etapa ou 

Status da oportunidade (Vendas, Em Andamento ou Perdido) para listagem das oportunidades 

com referência a métrica clicada. 

 

FIGURA 10. RELATÓRIO – OPORTUNIDADES 

 

Comportamento dos filtros nesse separador 

• Responsável: filtrará apenas oportunidades do responsável selecionado 

• Funil: Filtrará e listará apenas registros relacionado ao funil selecionado 

• Data Inicial: Filtrará Oportunidades com data de fechamento superior a selecionado 

• Data Final: Filtrará Oportunidades com data de fechamento inferior a selecionado 

• Retorno Valores únicos: 

o Venda: Oportunidades com status de venda e valores únicos superior a R$ 0,00. 

o Em Andamento: Oportunidades com status andamento e valores únicos 

superior a R$ 0,00 ou valor recorrente e único igualmente zerados, R$0,00. 

o Perdido: Oportunidades com status de perda e valores únicos superior a R$0,00 

ou valor recorrente e único igualmente zerados, R$0,00. 

• Retorno Valores recorrentes: 

o Venda: Oportunidades com status de venda e valores recorrentes superior a R$ 

0,00. 

o Em Andamento: Oportunidades com status andamento e valores recorrentes 

superior a R$ 0,00 ou valor recorrente e único igualmente zerados, R$ 0,00. 

o Perdido: Oportunidades com status de perda e valores recorrentes superior a 

R$0,00 ou valor recorrente e único igualmente zerados, R$ 0,00. 

 



• Motivo de Perdas 

Listagem de quantitativo e exibição gráfica percentual dos motivos de perda de oportunidade. 

Ao clicar sobre os dados das colunas na tabela (Motivo de Perda, Quantidade) será aberto um 

modal de listagem de oportunidades com referência a métrica clicada. 

 

FIGURA 11. RELATÓRIO - MOTIVOS DE PERDAS 

Comportamento dos filtros nesse separador 

• Responsável: filtrará apenas oportunidades do responsável selecionado 

• Funil: Filtrará e listará apenas registros relacionado ao funil selecionado 

• Data Inicial: Filtrará os motivos de perdas com data de fechamento superior a 

selecionado 

• Data Final: Filtrará os motivos de perdas com data de fechamento inferior a 

selecionado. 

• Fontes de Oportunidades 

Listagem de quantitativo e exibição gráfica percentual das fontes de oportunidades. Ao clicar 

sobre os dados das colunas na tabela (Vendas, Andamento, Perda, Total) será aberto um modal 

de listagem de oportunidades com referência a métrica clicada na seleção da etapa. 

 

FIGURA 12. RELATÓRIO - FONTES DE OPORTUNIDADES 

Comportamento dos filtros nesse separador 

• Responsável: filtrará apenas oportunidades do responsável selecionado 

• Funil: Filtrará e listará apenas registros relacionado ao funil selecionado 

• Data Inicial: Filtrará fontes de oportunidades com data de criação superior a 

selecionado 

• Data Final: Filtrará fontes de oportunidades com data de criação inferior a selecionado 



• Tarefas 

Listagem de quantitativo das tarefas de oportunidades agrupadas em total, concluídas, abertos 

e suas interações (Anotação, e-mail, resposta de E-mail, Ligação, Proposta, Reunião, SMS, 

Whatsapp) podendo ser visualizado a listagem geral e por usuário 

 

FIGURA 13. RELATÓRIO - TAREFAS 

Comportamento dos filtros nesse separador 

• Responsável: filtrará apenas oportunidades do responsável selecionado 

• Funil: Filtrará e listará apenas registros relacionado ao funil selecionado 

• Data Inicial: Filtrará Oportunidades com data de criação superior a selecionado 

• Data Final: Filtrará Oportunidades com data de criação inferior a selecionado 

 

3. CONTATOS 

• Listagem 

Nesse Link será listado todos os contatos registrados no banco de dados do CRM, no topo está 

presente um campo de busca, opções de quantidade de paginação, ordenamento e botões de 

ações para busca, limpar campos e adicionar novo contato 

 

FIGURA 14. CRM – CONTATOS 



 

1- Busca: Busca de contato pelo nome 

2- Qtd. Por página: quantidade de resultados por página 

3- Ordem: Ordenamento dos resultados, podendo ser alfabético crescente, alfabético 

decrescente, mais novo ou mais antigo 

4- Buscar: Retorna resultados com os filtros aplicados 

5- Limpar: Limpa os filtros e retorna os resultados 

6- Novo: Cria um novo contato 

7- Contato: Acessa as informações do contato na tela de edição. 

8- Botão de Exclusão: use para excluir o contato 

9- Caixa de Seleção de Contato: seleciona o contato para ações múltiplas 

10- Botão Excluir:  exclui os contatos selecionados (item 9) 

• Interna - Consulta/Edição 

Acessando a tela interna do contato é possível consultar e editar os dados através dos campos 

Empresa, Nome, Celular, Telefone, E-mail, Endereço, Cidade, Estado, CEP e Campo adicional. 

Após preencher os dados clique em salvar. 

 

FIGURA 15. CRM - EDIÇÃO DE CONTATO 

 

 



4. GERENCIAR 

• Etapas do Funil 

Acessando o módulo de CRM em Gerenciar e clicando na aba Etapas do Funil poderemos 

administrar as etapas do funil selecionado conforme imagem abaixo: 

 

FIGURA 16. CRM - ETAPAS DO FUNIL 

1. Etapa do funil ordenada de forma crescente, sendo o Topo onde inicia o ordenamento 

do funil. Ao clicar em uma etapa é possível editar o nome, descrição e definir uma cor 

2. Funil de vendas selecionado, para alterar basta selecionar outro funil que as etapas 

serão exibidas de acordo com o funil selecionado. 

3. Para uma adicionar uma nova etapa de funil utilize esse botão( Adicionar Etapa) que 

poderá 

• Funil de Vendas 

Acessando o módulo de CRM em Gerenciar e clicando na aba Funil de Vendas poderemos 

listar, buscar, ordenar, criar e excluir os funis de vendas 

 

 

FIGURA 17 CRM - FUNIL DE VENDAS 

 



1. Campo para buscar o conteúdo listado, para pesquisar pressione Enter ou clique em 

buscar 

2. Quantidade que será exibido por página 

3. Seletor para ordenamento podendo ser mais novo, mais antigo, Alfabética A-Z ou Z-A 

4. Campos 

a. Buscar: Efetua busca de acordo com os filtros selecionados 

b. Limpar: Limpa os campos restaurando os valores padrões e efetuando uma 

nova busca 

c. Novo: cria um novo conteúdo de listagem 

5. Listagem do conteúdo da página, para editar clique em um conteúdo de listagem 

6. Para remover o conteúdo clique no ícone de remoção, um modal surgirá e você deverá 

selecionar para qual Funil/Etapa do funil será migrada as oportunidades que estão 

relacionada a etapa que será removida, após isso clique em Excluir. 

 

 

FIGURA 18. MODAL DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO 

• Lixeira de Oportunidades 

Acessando o módulo de CRM em Gerenciar e clicando na aba Lixeira de Oportunidades 

poderemos visualizar as oportunidades removidas que não fazem mais parte da visualização 

de listagem e visualização principal de quadros do CRM: 

 

FIGURA 19. CRM - LIXEIRA DE OPORTUNIDADES 

 



1. Campo para buscar o conteúdo listado, para pesquisar pressione Enter ou clique em 

buscar 

2. Quantidade que será exibido por página 

3. Seletor para ordenamento podendo ser mais novo, mais antigo, Alfabética A-Z ou Z-A 

4. Campos 

a. Buscar: Efetua busca de acordo com os filtros selecionados 

b. Limpar: Limpa os campos restaurando os valores padrões e efetuando uma 

nova busca 

5. Listagem do conteúdo da página, para editar clique em um conteúdo de listagem 

• Produtos 

Acessando o módulo de CRM em Gerenciar e clicando na aba Produtos poderemos visualizar 

os produtos cadastrados na plataforma: 

 

FIGURA 20. CRM – PRODUTOS 

1. Campo para buscar o conteúdo listrado, para pesquisar pressione Enter ou clique em 

buscar 

2. Quantidade que será exibido por página 

3. Seletor para ordenamento podendo ser mais novo, mais antigo, Alfabética A-Z ou Z-A 

4. Campos 

a. Buscar: Efetua busca de acordo com os filtros selecionados 

b. Limpar: Limpa os campos restaurando os valores padrões e efetuando uma 

nova busca 

c. Novo: cria um novo conteúdo de listagem 

5. Listagem do conteúdo da página, para editar clique em um conteúdo de listagem, para 

ações múltiplas de exclusão selecione os itens pelo campo checkbox e posteriormente 

clique no botão excluir, um modal abrirá para confirmar a ação, confirme e o conteúdo 

será excluído. 

6. Para remover o conteúdo clique no ícone de remoção, um modal surgirá para 

confirmar se realmente deseja efetuar a exclusão 



• Motivos de Perda 

Acessando o módulo de CRM em Gerenciar e clicando na aba Motivos de perda poderemos 

visualizar os motivos de perda cadastrados na plataforma: 

 

FIGURA 21. CRM - MOTIVOS DE PERDA 

1. Campo para buscar o conteúdo listrado, para pesquisar pressione Enter ou clique em 

buscar 

2. Quantidade que será exibido por página 

3. Seletor para ordenamento podendo ser mais novo, mais antigo, Alfabética A-Z ou Z-A 

4. Campos 

a. Buscar: Efetua busca de acordo com os filtros selecionados 

b. Limpar: Limpa os campos restaurando os valores padrões e efetuando uma 

nova busca 

c. Novo: cria um novo conteúdo de listagem 

5. Listagem do conteúdo da página, para editar clique em um conteúdo de listagem 

6. Para remover o conteúdo clique no ícone de remoção, um modal surgirá para 

confirmar se realmente deseja efetuar a exclusão 

• Fontes de Oportunidades 

Acessando o módulo de CRM em Gerenciar e clicando na aba Fontes de Oportunidades 

poderemos visualizar os motivos de perda cadastrados na plataforma: 

 

FIGURA 22. CRM - FONTES DE OPORTUNIDADES 



1. Campo para buscar o conteúdo listrado, para pesquisar pressione Enter ou clique em 

buscar 

2. Quantidade que será exibido por página 

3. Seletor para ordenamento podendo ser mais novo, mais antigo, Alfabética A-Z ou Z-A 

4. Campos 

a. Buscar: Efetua busca de acordo com os filtros selecionados 

b. Limpar: Limpa os campos restaurando os valores padrões e efetuando uma 

nova busca 

c. Novo: cria um novo conteúdo de listagem 

5. Listagem do conteúdo da página, para editar clique em um conteúdo de listagem 

6. Para remover o conteúdo clique no ícone de remoção, um modal surgirá para 

confirmar se realmente deseja efetuar a exclusão 

• Fluxo de Oportunidades no Site 

Acessando o módulo de CRM em Gerenciar e clicando na aba Fluxo de Oportunidades no Site 

poderemos editar as configurações de recebimento e distribuição de formulários preenchidos 

com origem do site 

 

FIGURA 23. CRM - FLUXO DE OPORTUNIDADES NO SITE 

1. Configurações de responsáveis 

Aqui você poderá selecionar no campo “Tipo de Recebimento” se os formulários do 

site serão direcionados de maneira Fixa ou Rodizio, em caso de Fixo poderá selecionar 

um usuário para ser responsável pelas oportunidades originadas do site, em caso de 

Rodizio poderá selecionar vários usuários que serão alternados no recebimento de 

oportunidades. 

2. Configurações de cadastro de Oportunidades 

Aqui você poderá selecionar em qual Funil e etapa do funil os formulários do site serão 

cadastrados como oportunidade no campo “Cadastrar na Etapa”. No campo 

“Formulários habilitados” poderá selecionar os formulários que serão ativos no site 

para conversão em oportunidade dentro da plataforma do CRM, apenas os 

formulários selecionados nesse campo serão adicionados no CRM como 

oportunidades. 

 



3. Cadastramento de oportunidade com contatos existentes 

Aqui você poderá editar o comportamento do CRM no preenchimento de formulários 

do site com contatos já existentes na base de dados: 

a. No caso de contatos existentes com oportunidade em aberto, poderá 

configurar para: 

i. Criar Anotação 

ii. Nova Oportunidade  

b. No caso de contatos existentes com oportunidades fechada, poderá configurar 

para: 

i. Nova Oportunidade 

ii. Reabrir Oportunidade  

 

 

 

 

 

 

 


