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Digite aqui o código ou assunto desejado Normas Brasileiras/Mercosul (17.083) B U S C A R

PESQUISA AVANÇADA

HOME MINHA BIBLIOTECA

Qual é a sua dúvida? E N V I A R

DÚVIDAS FREQUENTES

Posso salvar o documento em PDF e guardá-lo no meu computador?

Como realizar uma pesquisa avançada no GEDWeb?

Como realizar uma pesquisa no GEDWeb?

Como faço um cadastro no Target GEDWeb?

Posso pré-visualizar qualquer norma técnica ABNT NBR/NM?

Como habilitar Normas Brasileiras/Norma Mercosul em "Minha Biblioteca"?

Quantas vezes eu posso imprimir a norma técnica? Há limites para impressão?

Como visualizar a “Minha Biblioteca”?

Não estou recebendo os e-mails do GEDWeb Target. Por quê?

Quero incluir um novo documento interno no Target GEDWeb, como faço?

Como solicitar uma norma no Target GEDWeb?

Como solicito a disponibilização de uma Norma Internacional/Estrangeira no Target GEDWeb?

Como funcionam os Cursos Target?

Minha pesquisa está retornando muitos resultados. Como refinar?

Como supervisor, posso cadastrar novos usuários?

Meu saldo para NBR/NM acabou. Desejo adquirir mais saldo, como faço?

Como realizo a integração entre os sistemas Target GEDWeb e Pergamum?

Como realizar a atualização da senha de acesso ao Target GEDWeb?

Preciso informar meu e-mail para realizar impressão?

É possível realizar a impressão de todas as páginas de uma norma / documento ?

Como faço para alterar minha senha?

Esqueci minha senha de acesso ao GEDWeb, o que devo fazer?

Como pesquisar normas do Target GEDWeb no Pergamum ?

Não tenho mais acesso ao meu e-mail cadastrado. Como faço?

Um usuário pode ser excluído do sistema?

Como faço para consultar os "Meus Favoritos"?

Não consigo acessar o sistema GEDWeb. A mensagem diz que meu IP não está autorizado. O que devo fazer?

Como devo proceder para alterar o CNPJ do meu cadastro?

Estou recebendo e-mails referente “Alerta GEDWeb - Seu pedido não foi finalizado. Você possui normas na cesta do
GEDWeb”. O que eu faço?

As minhas Normas Brasileiras/Mercosul serão atualizadas automaticamente?

Como modificar as permissões de um usuário?

Solicitei "esqueci minha senha" e não estou recebendo o e-mail. E agora?

O que significa a mensagem "Requer Atenção" em "Minha Biblioteca"?

O que são as Matérias Técnicas?

Como verificar quais os usuários imprimiram normas/documentos pelo sistema?

Posso alterar o meu cadastro no Target GEDWeb?

Posso supervisionar quais estatísticas pelo sistema?

Por que a Target exige a troca de senha a cada 90 dias?

Como funciona a categoria Genius/FAQ?

Preciso instalar algum software, plug-in ou add-on para visualizar normas/documentos do GEDWeb?

 
Á R E A  D O  S U P E R V I S O R

T A R G E T  G E D W E B  -  S I S T E M A  D E  G E S T Ã O  D E  N O R M A S  E  D O C U M E N T O S  R E G U L A T Ó R I O S

GEDWEB  DÚVIDAS FREQUENTES

MEU PERFIL  | MEU CARRINHO  | AJUDA  | SAIR

DÚVIDAS FREQUENTES

MANUAIS/TUTORIAIS

FALE CONOSCO

AVISO LEGAL

Detalhes Dúvidas Frequentes F E C H A R

★★★★☆

 

Como realizar uma pesquisa no GEDWeb?

Acesse ao GEDWeb.

Verifique que no início da tela inicial, temos o campo “Digite aqui o código ou assunto desejado”.

1. Pode-se digitar qualquer palavra ou número, como: o número da norma, seu código completo, parte de código, palavras-chave, palavras distintas,
títulos completos ou partes dele, assuntos em inglês.

2. Escolha uma das categorias para ser filtro da sua pesquisa.

3. Clique em “Buscar” para realizar a pesquisa.

Outra opção é fazer a pesquisa utilizando a “Pesquisa Avançada”.

Após realizar a pesquisa, serão listados os resultados.

O resultado da pesquisa vai exibir a(s) norma(s) encontrada(s) com as seguintes informações: Código, Título, Edição, Minha Biblioteca, Preço e Ação.

1. "Mais detalhes"exibe informações importantes sobre a norma, como todo seu histórico de alterações.

2. "Pré-Visualizar" é a opção para acessar parcialmente a norma antes de adquirir.

3. "Solicitar digital" estará disponível na norma que não fizer parte da biblioteca da empresa e deve ser clicado quando o usuário precisar inclui-la para
consultar seu texto. Esse processo tem custo.

4. Opção "Visualizar" é exibida para a norma já adquirida.

Para saber como refinar sua pesquisa, leia o tópico: " Minha pesquisa está retornando muitos resultados. Como refinar?".

Avalie esta resposta

Nota Média: 4,5
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É possível cadastrar um novo supervisor para o sistema?

Posso pesquisar no visualizador em outros idiomas?

Preciso instalar a máquina virtual Java para visualizar normas/documentos?

Posso inserir notificações internas na área "Informativo"?

Onde verifico as publicações de uma norma no Target GEDWeb?

Como cadastrar um evento interno na Agenda do Target GEDWeb?

Posso receber por e-mail notificações referente a atualizações de normas da "Minha Biblioteca"?

Quais são as formas de acesso do Target GEDWeb?

O que significa "usuários pendentes" na área do supervisor?

Sou supervisor do Target GEDWeb, como aprovo um novo usuário no sistema?

Como receber o e-Boletim em formato de RSS Feeds em meu e-mail?
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