Ajuda ao Usuário: Passo a Passo
Bem-vindo(a) ao atendimento online do site Homeopatia Completa.
A seguir apresentaremos todas as etapas (passo a passo) de como navegar e utilizar o nosso site.

Passo a Passo para o Acesso Inicial
1) Para usar os recursos dessa web site, primeiramente você tem que se registrar.
2) Para se registrar, clique no menu “Registrar” e entre os campos obrigatórios que são seu email, senha,
confirmar senhar e seu nome. (veja segunda imagem abaixo).
3) Lembre-se que a senha ou password, requer uma letra maiúscula, numéros e um símbolo e ter no mínimo 6
caracteres no total (a senha que usamos usa a forma padrão de segurança)

4) Após o registro, você então estará apto a fazer o login e utilizar os recursos do site.
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Uma vez, registrado(a) e uma vez entrando o seu login (email, nome e senha) você estará pronto para
solicitar consultas, rever receitas prescristas para você de consultas anteriores e realizar consulta particular
via o text message do próprio site. Essas funcionalidades, serão apresentadas a seguir.

Solicitar uma Consulta
Para solicitar uma consulta nova,após você ter acessado o site via “Login” clicar no menu “Solicitar Consultas” (ver
imagem abaixo)
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As informações entradas por você, serão enviadas ao homeopata que confirmará via seu email ou por outro contato
previamente acertado, a data e o dia da consulta.
Lembre-se de que o motivo da consulta, que deverá ser informado na area de texto “motivo da consulta” ajudará ao
homeopata a se preparar para a consulta.
Nota: Uma vez acertado o dia e o horário da consulta, o paciente poderá ir para a consulta online via um link que
aparecerá na “Area do Paciente” (veja imagem que se segue).
O link somente aparecerá dois minutos antes do início da consulta.

Pela tela acima, apenas como exemplo, você poderá clicar no link para iniciar a consulta. Se o link não estiver
disponível ou não aparecer é porque a consulta não esta disponibilizada.
*A mesma, apenas ficará disponibilizada 2 minutos antes do horário de sua consulta.
Na imagem acima, como exemplo, podemos ver que o paciente já teve duas consultas e receitas foram
prescritas. Como o paciente esta registrado, essas receitas sempre ficarão disponíveis no site para o usuário
(paciente), sempre que ele ou ela necessitar de retornar para ver as receitas prescritas.

Consultando
Uma vez estando no dia e hora da consulta, o paciente poderá clicar no link já apresentado e ter uma conversa
particular com o homeopata sobre seus problemas, estabelecendo assim um diálogo com a Dra. Jane Azevedo, que
ouvirá, fará perguntas e recomendará o remédio mais adequado.
As imagens abaixo mostram a tela onde será feita a consulta, a qual, terá como partida o clique no link na “Area do
Paciente” da web site HomeopatiaCompleta.com
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Lembramos que o diálogo entre o paciente e o homeopata são particulares e não são disponibilizados para
revisitação. A receitas no entanto, ficarão disponíveis para o paciente.

Pagamento
O custo é de $100.00 reais por consulta e a homeopata informará forma de pagamento ao paciente, o que por
segurança de todas as partes, será inicialmente feito via depósito de boleto bancário.
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Notas:
Essa é a primeira versão do HC – Homeopatia Completa com atendimento online e esperamos no futuro melhorar e
ampliar o site para melhor serví-lo(a).
Dúvidas e sugestões poderão ser enviadas para Jane@homeopatiacompleta.com.
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