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Permite o envio de mala direta aos contatos de 

clientes e fornecedores, através de impressão de 

etiquetas personalizadas para correspondência, 

ou mensagens de e-mail, com possibilidade de 

arquivos anexos. Também possibilita arquivo-texto, 

contendo dados de clientes ou fornecedores para 

uso posterior em editores.
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MALA DIRETA

ROTINAS EM DESTAQUE 
• Envio de E-mail 

• Etiquetas Genéricas

• Consulta de CEP

• Inserção de Tipos de Anexos
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MALA DIRETA

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Telemarketing

CRM/SAC

E-commerce

Receber

Pagar

Compras

Entre outros

Integrado aos cadastros de clientes e fornecedores, provenientes do próprio Mala-direta e dos módulos: 

ROTINAS EM DESTAQUE

ENVIO DE E-MAIL

Efetua o envio de mala direta, através de mensagens no e-mail 
aos clientes ou fornecedores. Neste envio o sistema possibilita 
anexos, conforme parâmetros informados na tela, tais como: 
cargo e/ou aniversário de contatos, Estado, CEP, região, 
categorias de clientes e fornecedores, região de clientes, data 
da primeira e/ou última venda para o cliente, data do último 
contato com o cliente, entre outros.

MDEMDEVEM

ETIQUETAS GENÉRICAS

O sistema de Mala Direta realiza a impressão de etiquetas para 
uso em correspondência, conforme modelos pré-cadastrados 
no módulo Mala Direta. A seleção dos clientes ou fornecedores 
é efetuada conforme parâmetros informados na tela, tais 
como: cargo e/ou aniversário de contatos, Estado, CEP, região, 
categorias de clientes e fornecedores, região de clientes, data 

da primeira e/ou última venda para o cliente, data do último 
contato com o cliente, entre outros.

MDEMDEQGN

CADASTROS

CADASTRO DE PARÂMETROS DA EMPRESA

Permite a coni guração para uso no módulo Mala-Direta, 
tais como: dados do servidor, a ser utilizado para o envio das 
mensagens de e-mail e opção para envio automático de e-mail 
aos contatos dos clientes, na data de seus aniversários.

MDCDIPREP

CADASTRO DE CATEGORIA

Neste cadastro que está vinculado ao cadastro de clientes, o 
sistema permite a dei nição das classii cações, para uso nos 
clientes, proporcionando envio direcionado de mala direta.

MDCDICG00
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MALA DIRETA

CADASTRO DE CARGO

O cadastro de cargo também está relacionado ao cadastro do 
cliente. Dei nindo os cargos o sistema assegura que a mala 
direta seja encaminhada aos responsáveis, região e vinculado 
ao cadastro de cliente. Com esta dei nição o sistema permite 
áreas diversii cadas.

MDCDICA00

CADASTRO DE REGIÃO

Dei nição de regiões, para uso nos clientes, permitindo atingir 
determinadas áreas.

MDCDIRG00

CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

Dei nindo o cliente/fornecedor por ramo de atividade o sistema 
proporciona o envio direcionado de mala direta.

MDCDIRMAT

CADASTRO DE CLIENTES

O cadastro de clientes gerencia as informações cadastrais dos 
clientes, relações de contatos (com cargo, e-mail, nascimento, 
etc.), endereços para cobrança e entrega, categorias, região, 
ramo de atividade, entre outros dados, que auxiliam o envio 
de mala direta.

MDCDICL00

CADASTRO DE ENDEREÇOS DE COBRANÇA/
ENTREGA

O cadastro de endereços de cobrança e entrega diferentes para 
o cliente, para utilização na correspondência de mala direta.

MDCDICL00

CADASTRO DE FORNECEDORES

O cadastro de fornecedores controla as informações cadastrais 
do fornecedor, contatos (com nascimento), categoria, ramo de 
atividade, entre outros dados, que auxiliam o envio de mala 
direta.

MDCDIFN00

TABULADOR DE ETIQUETAS

O tabulador de etiquetas possibilita a personalização padrão 
JOTEC de etiquetas a serem utilizadas na correspondência, 
podendo dei nir diversos modelos, que podem ser selecionados 
no momento da impressão.

MDATITBET

INSERÇÃO DE TIPOS DE ANEXOS

Permite dei nir tipos de anexo para documentações diversas 
tais como a extensão em PDF, que podem ser vinculados 
posteriormente ao cadastro de clientes e fornecedores.

MDCDITPAN

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE ETIQUETAS DE CLIENTES

Possibilita a impressão de etiquetas para uso em 
correspondência, conforme medidas disponíveis. A seleção dos 
clientes é efetuada com parâmetros informados na tela, tais 
como: cargo e/ou aniversário de contatos, Estado, CEP, região, 
categorias de clientes, entre outros.

MDREDEQCL
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RELATÓRIO DE ETIQUETAS DE FORNECEDORES

Possibilita a impressão de etiquetas para uso em 
correspondência, conforme medidas disponíveis. A seleção dos 
fornecedores é efetuada conforme parâmetros informados na 
tela, tais como: aniversário de contatos, Estado, CEP, categoria 
de fornecedor, entre outros.

MDREPEQFN

RELATÓRIO DE ETIQUETAS GENÉRICAS

Possibilita a impressão de etiquetas para uso em 
correspondência, conforme modelos pré-cadastrados no 
módulo Mala Direta. A seleção dos clientes ou fornecedores é 
efetuada com parâmetros informados na tela, tais como: cargo 
e/ou aniversário de contatos, Estado, CEP, região, categorias 
de clientes e fornecedores, região de clientes, data da primeira 
e/ou última venda para o cliente, data do último contato com o 
cliente, entre outros.

MDREDEQGN

CONSULTAS EM TELA

PESQUISA DE CEP

O Sistema JOTEC disponibiliza a pesquisa de CEP, a partir 
de endereço inserido. Desta forma o cliente não precisará 
pesquisar em sites externos.

MDCOPPSCE

CONSULTA DE CEP

Informa automaticamente o endereço mediante ao CEP.

MDCOPCOCE

AUDITORIA DO SISTEMA

Rotina que possui a i nalidade de averiguar todos os 
procedimentos feitos pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora 
das normas da empresa, com a i nalidade de apontar eventuais 
desvios e vulnerabilidade às quais a empresa está sujeita.

MDCODAUST

GERADORES

GERA ARQUIVO PARA EDITOR DE TEXTO

Permite geração de arquivo-texto para uso em editores, 
contendo dados de clientes ou fornecedores, conforme 
diversos parâmetros disponíveis, todos com o padrão JOTEC.

MDEMDAQTX

GERA RELATÓRIO POR CLIENTES

Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo 
dados selecionados de clientes. Os cadastros serão listados 
conforme ordem escolhida e parâmetros informados no 
momento da impressão.

MDEMPRECL

GERA RELATÓRIO POR FORNECEDORES

Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo 
dados selecionados de fornecedores. Os cadastros serão 
listados conforme ordenação escolhida e parâmetros 
informados no momento da impressão.

MDEMPREFN

As consultas disponibilizam a pesquisa de CEP a 
partir do endereço ou o contrário. Permitem também 
averiguar se os procedimentos dos usuários podem 
trazer riscos a empresa. 


