Adicione fotos ao seus veículos até sem internet com o AG fotos!



Siga esses passos para ter a melhor experiência usando o aplicativo

Login
Dica: na primeira vez que você entrar esteja

conectado ao wifi, pois a sincronia inicial

consome muita internet.

Seu usuário no AutoGestor
Sua senha no AutoGestor
Sincronização

Importante !
Recomendados fortemente que você

Espere todos os seus veículos apare-

cerem na tela na primeira vez que 

você entrar no aplicativo desse jeito...

Veículos

Importante !

Atualizar veículos

Várias vezes você precisará
atualizar seu estoque, então para
fazer isso basta arrastar o dedo
para baixo na listagem de
veículos, inciando-se assim a
atualização

Sem fotos

Lojas

Aqui você terá acesso a todos
seus veículos que ainda não tem
fotos cadastradas

Aqui você terá acesso a todas as
suas lojas cadastradas no AG

Voltando a listagem
Inserindo foto

Inserindo veículo

Ao clicar em algum veículo da
listagem todas as suas fotos
serão listadas

Para adicionar veículos basta
selecionar a loja, inserir a placa e
clicar e próximo

Ao clicar em galeria

Ao clicar em câmera

Ao finalizar a foto vai aparecer na
listagem na ultima ordem

Ao pressionar por
alguns segundos

Ao clicar

Detalhes da foto

Listagem de veículos

Ordenar

Aqui você pode ver a foto do
veículo em detalhes e deletar a
foto caso queira.

Ao concluir você volta para a
listagem e o veículo que você
alterou vai ser sincronizado

Aqui você pode ordenar a foto,
basta escolher a posição e clicar
em ordenar

Para usar sem internet não tem segredo


basta desligar seu wifi ou a rede que estiver ligada em seu celular, ir para o pátio da loja e
cadastrar as fotos seguindo os passos acima, quando você terminar, ligue o wifi e atualize
a listagem, escorregando seu dedo para baixo na listagem de veículos.

