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COMO ACESSAR O SISTEMA:  

Digite o endereço eletrônico disponibilizado pela equipe da Branet Logística:  

http://fpolis.branetlogistica.com.br:8180/saudewms 

 

1 –Login:  Digite seu primeiro nome, ponto, seu ultimo sobrenome.  (Ex: Maria 

Joana Silva Peres, seu login será “maria.peres” 

2 – Digite a senha inicial:  123456, após o primeiro acesso o sistema solicitará a 

troca de sua senha. 

3 – Selecione a sua/seu  Unidade / Centro de Distribuição  

4 – Selecione o centro de custo 

5 – Clique em “entrar” 
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2 . Tela Inicial do Sistema 

Ao clicar em gestão de estoque o sistema disponibilizará os módulos  conforme 

abaixo: 

 

Para realizar o pedido clique em Gestão de Estoque (1), em seguida em no 

módulo Requisição de Mercadoria (2), e por ultimo no ícone  Requisição de 

Mercadoria (3) 

Para iniciar uma nova solicitação clicar em CADASTRAR. 
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3. Cadastrar uma nova solicitação. 

 

Seleciona a unidade e centro de custo que deseja realizar o atendimento da sua 

solicitação, Unidade: CIAD SECRETADIA DE SAUDE, Centro de Custo: 

ALMOXARIFADO DE MATERIAIS MÉDICOS e clique em GRAVAR 

 

Clicar na lupa para visualizar os produtos a serem solicitados 



                                           

Página 5 de 6 
 

 

• Utilizando os filtros de Grupo e Subgrupo de Mercadoria você poderá 

filtrar somente a relação dos produtos que deseja. 

• A pagina traz a relação de 10 produtos por tela, sendo que você pode 

ampliar essa busca para trazer 500 produtos por pagina mudando o filtro 

conforme demonstrado na imagem acima 

• Você poderá ainda saber qual os volumes disponíveis no CIAD, basta 

deixar o cursos do mouse em cima da palavra e o sistema informará quais 

os volumes disponíveis para o atendimento. 

• Para realizar a solicitação basta informar a quantidade ao lado do nome 

do produto e ir clicando tab para passar para o próximo item 

• Todos os produtos que aparecem em Rosa, não estão possuem estoque, 

no entanto para informações de demanda é de suma importância que a 

solicitação do mesmo seja realizado mesmo assim 

• Ao lado do nome do produto em um ícone azul tem a possibilidade de 

visualizar a imagem do produto caso a mesma esteja cadastrada. 

• Após a finalização do cadastro desse produto clicar em solicitar 

mercadoria, podendo escolher outro grupo e subgrupo e continuar o 

pedido ou finaliza-lo. 
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• Após a finalização do pedido você poderá informar qualquer observação 

que será lida pela equipe de regulação e atendimento do CIAD. 

• Após a finalização do pedido clicar em SOLICITAR (conforme figura 

abaixo), sendo liberado seu pedido para atendimento. Seu pedido poderá 

ser editado até o mesmo ser avaliado pela equipe de regulação. 

 

Para fazer o log off somente clique em sair. 

 

Qualquer dúvida estamos a disposição. 

Telefone do suporte: (48) 991022554 Whatsapp 

   (48) 36268180 Fixo 


