AGÊNCIAS E AGENTES
TUTORIAL DE AJUDA
NOVO CADASTRO ou LOGIN – Acesso identificado em ambiente protegido: AGENTES e BOOKERS
Acesse opção SOU AGENTE em nosso site ou diretamente aqui: elencodigital.com.br/agencia

Tela de LOGIN ou NOVO CADASTRO de usuários Agentes, Agências e Bookers

Novo Usuário MASTER

Acesso ao Sistema

Informe seu EMAIL e solicite o acesso

Usuários já Autorizados

Com seu acesso liberado
você pode renovar sua
senha sempre que esquecer
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AGÊNCIAS E AGENTES
TUTORIAL DE AJUDA
Cadastro de NOVOS AGENTES / AGÊNCIAS – 1º PASSO: Pedido de Acesso como Usuário
O usuário MASTER solicita seu acesso ao Administrador

Inclua todas as características e
informações sobre sua agência.
Este cadastro é institucional e
deve ser preenchido pelo(a)
sócio(a) responsável.

Finalize a primeira etapa clicando no botão
“Cadastrar”. Entraremos em contato para
formalizar nosso relacionamento.

Aba de ACERVO DE ELENCO – Casting
Controle e edição de informações e vínculos do elenco

Menu de acesso ao DASHBOARD
Módulo de Pesquisa & Seleção

Campo de busca inteligente por Nome
Artístico de seu Elenco já em acervo

Somente o Status “Confirmado”
habilita a edição do Cadastro
Completo do Elenco
Os cabeçalhos ordenam o elenco para
melhor visualização e controle

O ícone “x” exclui o Elenco
do acervo do AGENTE/Agência
(desfaz relacionamento, mas o perfil
do elenco segue ativo no sistema)

Os Status de relacionamento significam:
- “Confirmar?” o elenco aguarda um OK da sua agência;
- “Aguardando confirmação” sua agência aguarda OK do elenco
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AGÊNCIAS E AGENTES
TUTORIAL DE AJUDA
Aba de DADOS INSTITUCIONAIS – Cadastro da Empresa
Acesso do sócio(a) ou do responsável legal – reservado somente ao usuário MASTER

Aba com campos para
atualização dos dados
empresariais de sua agência

Diversas sub-abas estão
disponíveis para organização
de suas informações

Dados empresariais completos
ajudam a automatizar envio de
dados para contratos (nos
casos de seu elenco ser
aprovado para trabalhos)
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AGÊNCIAS E AGENTES
TUTORIAL DE AJUDA
Aba de INCLUSÃO OU INDICAÇÃO DE VÍNCULO – Cadastrar Elenco
Pesquisa para localização de elenco já existente – pesquise antes de cadastrar NOVO ELNCO

Sempre inicie sua pesquisa digitando calmamente
o “Nome Artístico” (não use copiar e colar) assim
é possível verificar se o Elenco já está cadastrado.
Caso não localize, busque também pelo
sobrenome da pessoa, também por seu apelido,
como “Gabi”, quando “Gabriela”

O Elenco é dono de seu perfil. Por
isso, sempre inclua um e-mail válido
do elenco, o sistema envia mensagem
automática com sua senha de acesso.

No caso de NOVO ELENCO
lembre-se de sempre incluir
ao menos uma FOTO ao PERFIL

Ao iniciar a digitação do nome
artístico opções de nomes existentes
são exibidas. Clique sobre a lista de
opções e verifique os resultados

Uma lista de elenco com nomes
parecidos é exibida. Navegue por
ela (clique nos nomes) e observe
os dados na coluna ao lado:

Localizou seu elenco JÁ CADASTRADO,
mas AINDA NÃO VINCULADO a sua
agência? Clique aqui para selecioná-lo e
confirmar seus dados na tela de cadastro

Caso seu elenco com MESMO NOME,
seja OUTRA PESSOA não listada aqui,
escolha a opção Cadastrar NOVO
Elenco
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AGÊNCIAS E AGENTES
TUTORIAL DE AJUDA
Aba de PROFISSIONAIS VINCULADOS – Bookers
Acesso do sócio(a) ou do responsável legal – reservado somente ao usuário MASTER

Ao clicar sobre o botão com o “nome
do status” é possível alterar o status
de acesso entre ATIVO e BLOQUEADO

O usuário Master pode
incluir, editar e excluir seus
profissionais vinculados.

OBSERVAÇÕES


O usuário MASTER deve ser o sócio principal e responsável legal da empresa. Pois a correta
identificação empresarial existe para vinculação de responsabilidade sobre a marca utilizada.



Serão solicitadas informações empresariais completas, (CNPJ e Contrato Social). Assim que
seu cadastro como AGÊNCIA / AGENTE for aprovado, você receberá um comunicado através
de seu e-mail cadastrado.



Após os cadastros iniciais (de Agentes e Bookers) os login ficam bloqueados. Somente após
aprovados será possível realizar login através da opção “SOU AGENTE”.



Para entender em detalhes nossa política e regras de uso, aproveite enquanto seu pedido de
acesso é analisado e leia nossos Termos de Uso e Política de Trabalho.

MECANISMOS E MENSAGENS DE CONFIRMAÇÃO DE VÍNCULO E RELACIONAMENTO
(1) Sempre que um Elenco indicar que pertence a um Agente/Agência, seus usuários Master e
Bookers terão a opção de receber um e-mail de aviso para a confirmação desse relacionamento
pelo menu “Casting” de seus acessos;
(2) Quando o Agente/Agência/Booker indicar um Elenco como seu agenciado, ele receberá um email de aviso para a confirmação desse relacionamento – caso ainda não tenha um e-mail
cadastrado, informe os dados básicos do elenco (nome, data de nascimento, E-mail e CPF) ao
nosso Atendimento (contato do site) ou escreva para atendimento@elencodigital.com.br
(3) Em caso de mais dúvidas, para atendimento telefônico, ligue para: +55 (11) 2372-9639 (h.c.)

Obrigado por fazer parte!
Equipe ELENCO DIGITAL
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