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        Acessar: programacao.temape.com.br/ 
        Página inicial do site para efetuar Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir e-mail , senha de 
acesso e clicar em “continuar” 

IMPORTANTE: Ao clicar neste 
botão o motorista consegue 
visualizar o seu agendamento 
e status atualizado. 
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        Página Inicial – Sistema Autoload – Visão Cliente 

 

        Caminho para tela de agendamento  

 

         Botão pata criação do agendamento 

 

 

Clicar na opção “cliente” e em 
seguida “Agendamento” 

Clicar no botão para                 
“Criar um novo agendamento” 
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         Criando um novo agendamento 

IMPORTANTE: Todos os itens sinalizados com um asterístico (*) são de preenchimento obrigatório. 

1 – Na abertura da tela “novo agendamento” os campos “terminal”, “código”, “solicitante”, distribuídora e 
transportadora apresentam-se preenchidos, conforme login do cliente. 

 

2 – Informar o número da ordem de entrega 

 

3 – Preencher a identificação da placa do veículo 

 

4 – Informar dados do motorista (Nome + CPF) 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Os campos devem permanecer 
devidamente preenchidos para continuidade 

do agendamento. 
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5 – Informar a natureza da operação 

 

6 – Informar o tipo da operação  

 

7 – Especificar  produto, volume e frete. 

 

8 – Informar a data e horário da operação 

 

 

 

 

Clicar em “Selecionar Data” 



 

Guia para Agendamentos 
Sistema Autoload 

 

Versão 00                                                  
 

                   

 

            

  

Clicar e escolher dia e horário 
desejado, conforme 

disponibilidade 

Após escolha do 
horário, clicar no 
botão “Confirmar”  
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9 – Vertificar data e horário escolhidos 

 

   

  10 – Confirmação do agendamento 

   IMPORTANTE: Nos casos de veículos que possuem mais de um compartimento e é realizado o agendamento apenas 
de um compartimento, o sistema AUTOLOAD informa que os outros compartimentos em aberto poderão ser 
utulizados em outros agendamentos. 

         

 

Clicar em continuar 

Clicar em “Salvar” para 
confirmar o agendamento 

Agendamento confirmado 
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11 – Acompanhamento das programações 

Na página inicial  do sistema autoload (visão cliente) é possível acompanhar as programações agendadas, em atendimento , 
finalizadas e canceladas clicando nestes links no sistema. 

 

12 – Status - Estado da Programação 

 
 Presença confirmada no pátio de triagem. 
 

   
   Aguardando disponibilidade de vaga no terminal. 
 

 
Disponibilidade de vaga sinalizada para o terminal. 
 

 
Caminhão tanque em trânsito para o terminal. 
 

   
Caminhão tanque no processo de carga ou descarga. 
 

  
  Aguardando pesagem final para saída do terminal. 
 

 
Processo encerrado. 
 

 
Programação cancelada. 
 

Status “Não Definido” – Ocorre quando o sistema identifica alguma divergência de informação. 


