Prefira os Navegadores

AJUDA Agentes e Agências

Menu: CAST

Menu de navegação principal
Comandos avançados

Campos predefinidos: Filtros de Pesquisa
Segue disponível digitação das TAGS
(à moda antiga)

O acesso básico de agentes e agências ganham novas funcionalidades,
mas somente para os assinantes estão disponíveis os seguintes
benefícios e ferramentas mais avançadas:

Ordenação de resultados
Atualização de resultados
Filtros e pesquisa avançada
Modo exibição Card ou Lista

Atividades e estatísticas de
interações dos produtores
com o seu elenco

Listas de candidatos
e diversos relatórios
com a sua marca

Busca completa e
avançada por todas as
variáveis cadastradas

Contatos atualizados
de todos os produtores
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AJUDA Agentes e Agências

Menu: CAST

Nova divisão por status e tipo de relacionamentos:
Lista de elenco VINCULADO - todos com status confirmado

Utilize filtros para pesquisar seu elenco

Desvincule
o elenco
Clique sobre o CARD e abra a Ficha Completa
Passe o “mouse” para opções de selecionar
o elenco como candidato a um personagem

Exporte relatórios
Navegue e analise todo o perfil do elenco
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Menu: CAST

AJUDA Agentes e Agências
Nova divisão por status e tipo de relacionamentos:

Lista de elenco com pendências de vínculos (*)
Localizar elenco em busca de agenciamento

Utilize filtros para localizar o elenco pendente
(*) Elenco com pendências de confirmação –
vínculos e pedidos de agenciamento
Clique sobre o elenco para analisar o Perfil Completo

Localize elenco em busca agenciamento
Utilize filtros para localizar elenco disposto a
receber convites de seu agenciamento. Analise
os perfis e, ao decidir agenciá-los, o elenco
precisará confirmar o interesse para formalizar
seu relacionamento corretamente.
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AJUDA Agentes e Agências

Menu: CAST / Pendentes

Quando o elenco escolhe a opção “QUERO me agenciar”:

Com essa indicação, sua empresa receberá alerta (se com alertas ativos) e encontrará o elenco com o status abaixo:
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AJUDA Agentes e Agências

Menu: CAST / Pendentes

Após analisar o perfil artístico e decidir por agenciar o elenco, indique seus melhores contatos internos para retorno do elenco,
para entender mais detalhes e tirar dúvidas antes da contratação de seus serviços de agenciamento empresarial artístico.

Inclua texto informativo e/ou anexe
apresentação comercial em arquivo PDF
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AJUDA Agentes e Agências

Menu: CAST / Pendentes

Após seu envio de indicação de interesse em agenciar, fornecendo informações de dados de conato, o status do elenco passará a ser
“Aguardando elenco aceitar seu convite”:

Após o aceite do elenco, o status é alterado para “Este elenco já é seu agenciado?” – para que sua empresa esteja segura de que a
contratação de seus serviços tenha sido feita corretamente, antes de confirmar seu relacionamento oficialmente:
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AJUDA Agentes e Agências

Menu: CAST / Notificações

Aos agentes e agências assinantes PRO também existe a possibilidade de envio de notificações ao elenco.
Dependendo do status da Pendência, um ícone será exibido como na imagem abaixo:

Também pela “Ficha Completa” do elenco já vinculado - botão de “Opções” / “Enviar Notificações” pelo menu CAST, como abaixo:
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Menu: SELEÇÕES

AJUDA Agentes e Agências

Criar e ativar nova seleção
Quantidade de candidatos incluídos

Ordenar por data de criação

Lista e histórico de seleção criadas

Editar nome da seleção e profissionais envolvidos

Duplicar: mesmos candidatos com outro nome
Ativar para continuar seleção de candidatos
Excluir seleção em definitivo
Nome da seleção
Bookers envolvidos
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AJUDA Agentes e Agências

Menu: PRODUTORES

Pesquise pelo nome do produtor (*)
Lista de contatos atualizados de todos os
produtores e diretores de casting assinantes
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(*) IMPORTANTE: Descubra em suas estatísticas quem
menos interagiu com seu elenco. Entre em contato,
estreite relacionamento e entenda a razão.
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Menu: PRIVACIDADES

AJUDA Agentes e Agências

Escolha exibir sua marca nas estatísticas do elenco

Escolha usuários para
receberem alertas e
mensagens automáticas
Permita sua agência receber convites,
pedidos do elenco por agenciamento

Autorize exibir seus contatos
aos produtores de elenco

Defina o assunto preferencial
de cada contato profissional
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Menu: CADASTRO

AJUDA Agentes e Agências

Opção para cadastrar
novo elenco ou
localizar perfil
já existente:

Ao digitar o nome artístico, nomes semelhantes são apresentados
Ao clicar sobre o elenco,
+infos são exibidas

Caso não localize, indique
tratar-se de NOVO ELENCO
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Menu: CADASTRO

AJUDA Agentes e Agências

Verifique as informações e comande as ações necessárias

Após essa ação, o
perfil ficará no menu
CAST / Pendentes,
para aprovação pelo
próprio elenco
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Menu: CADASTRO

AJUDA Agentes e Agências

Opção para gerenciar
informações da empresa

Localidades onde a
empresa tem presença
Informações gerais e
sobre o usuário Master

Dados bancários para
incluir em contratos

Indicação de outros
responsáveis legais

Gestão de profissionais
vinculados / Bookers

Upload de contrato social
e cartão CPNJ

Clicar sobre os status alteram
para Ativo ou Bloqueado

Opção “Bookers” para
gestão dos usuários
(novos, alteração, acessos)
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AJUDA Agentes e Agências
Conjunto de medidores e visão geral sobre seu elenco
agenciado, atualizações e profissionais vinculados

Menu: ESTATÍSTICAS
Modo: RESUMO
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AJUDA Agentes e Agências

Menu: ESTATÍSTICAS

Registros mensais das interações de seu elenco com
os produtores e diretores de casting participantes

Modo: ATIVIDADES

Quantidade de seus elencos
envolvidos em cada ação.
(independente da qtde. de interações)

Quantos elencos foram:
• Visualizados

• Avaliados
• Atualizados
• Selecionados

Lista de quais produtores e a
qtde. de interação de cada
um com seu elenco(*)
(*) Infos. resumidas para
privacidade, sem identificar
quem realizou cada ação.
PS: Os usuários “Atendimento” e
“Elenco Digital” são institucionais,
em ações de correção, verificação,
testes e segurança de dados.
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AJUDA Agentes e Agências
Registros mensais das interações de seu elenco com
os produtores e diretores de casting participantes

Menu: ESTATÍSTICAS
Modo: ATIVIDADES

Qtde. de interações.
(independente da qtde. de elencos)

Quantas ações / eventos
envolveram seu elenco:

• Visualizações
• Avaliações
• Atualizações
• Seleções
Ranking de seus elencos com mais
interações no mês (top 10):
• Nome do elenco 1
• Nome do elenco 2
• Nome do elenco 3

• Nome do elenco n
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