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1. Acessar minha conta
Acesse o endereço atendimento.snapbot.com.br em seu navegador. Você
deve utilizar o dados para acesso que recebeu da equipe do Snapbot.

Caso precise, você pode solicitar seu acesso ao seu consultor de
atendimento através do e-mail dele.
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2. Criar uma nova conversa
Você pode iniciar uma nova conversa com o seu robô, para isso
primeiramente faça login em sua conta e em seguida clique no ícone com o
sinal de mais, conforme exibido na imagem a seguir.

Na janela que foi carregada você deve preencher o nome e celular do

contato no qual deseja que o seu robô realize o atendimento. Ainda, você
deve indicar se o robô deverá iniciar a conversa –chamando o contato e
iniciando a partir do primeiro passo do fluxo; ou se você irá chamar o cliente
manualmente. Para fazer isso, marque a opção “O robô irá iniciar a
conversa” para deixar que o seu robô inicie o atendimento ou marque a
opção “Eu irei iniciar o atendimento” para que você mesmo envie uma
mensagem manualmente para o contato que está adicionando. Com as

configurações definidas, clique no botão “Iniciar” para finalizar o processo.
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2. Criar uma nova conversa
Depois você irá visualizar a tela com a conversa acontecendo, conforme
apresentado na imagem a seguir.
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3. Consultar histórico de uma conversa
Todas as conversas que o Snapbot tem com seus clientes ficam registradas
dentro da sua plataforma. Para visualizar as conversas primeiramente faça
login em sua conta e em seguida clique no menu Chat, conforme exibido na

imagem a seguir.

Na tela de bate-papo que foi carregada você verá na sua direita todos os
contatos que o seu robô já conversou, para visualizar uma conversa basta
clicar sobre ela e o histórico da conversa será carregado.
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4. Assumindo o controle de uma conversa
Quando você assume uma conversa o robô para totalmente de interagir
com seu cliente, isto é, todas as mensagens recebidas de seu cliente devem
ser respondidas manualmente por um consultor. O controle da conversa,

uma vez que assumido, permanece manual até que o consultor encerre o
atendimento ou de acordo com as regras de configuração da sua conta.
Para assumir uma conversa, para selecionar a conversa na qual deseja
assumir o controle e em seguida clicar o sinalizado na imagem a seguir e em
seguida clicar na opção Assumir controle.

Para confirmar a mudança de controle você deverá digitar sua senha e em

seguida clicar na opção Confirmar. Uma vez que esse processo estiver
realizado, você deverá utilizar o campo localizado na parte inferior da tela
para realizar o envio de suas mensagens e, também poderá perceber, que há
uma flag no topo da conversa indicando que a conversa está assumindo e
quem está controla a conversa. Observe a imagem apresentada a seguir:
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5. Transferindo o controle da conversa
Em dadas situações será necessário transferir o controle da conversa para
outro consultor de atendimento, o controle da conversa pode ser
transferido baseado em uma regra do fluxo de autoatendimento do seu

robô ou manualmente através das opções indicadas na imagem a seguir:

Depois, você deve selecionar na caixa que foi aberta em sua janela quem é
o consultor que deverá continuar com o atendimento e digitar sua senha
para confirmar a transferência.
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6. Visualizando informações de um contato
Todos os dados coletados em um conversa pelo Snapbot ficam salvos na
plataforma e você pode consulta-los através do histórico da conversa ou
através da opção indicada na imagem a seguir:

Em seguida você verá surgir na lateral direita de sua tela uma barra com
todos os dados coletados por seu robô.
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7. Editando os dados de um contato
Os dados de um contato podem ser editados através da barra onde são
exibidas sua informações, para acessar as informações de um contato seguir
o processo descrito no item 6 deste manual.

Com a barra de informações do contato aberta, basta clicar sobre o campo
que deseja editar e atualizar com as novas informações. Para salvar as novas
informações, você verá que no final da barra há um botão “Salvar” clique
sobre ele para efetivar a atualização dos dados ou clique em “Cancelar” para
descartar as alterações que foram feitas e manter os dados que foram
exibidos inicialmente quando a barra de informações foi carregada.
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8. Etiquetas
As etiquetas são uma boa maneira para marcar conversas e classifica-las,
você pode adicionar quantos etiquetas considerar necessário em uma
mensagem. Além de poder filtrar conversas por etiqueta ou atualizar suas

informações. Para visualizar as etiquetas configuradas em sua conta, siga o
processo apresentado na imagem a seguir.

Na janela que foi aberta você verá uma lista com todas as etiquetas criadas
em sua conta, nessa lista você pode editar as informações de uma etiqueta
ou deletar uma delas.
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8. Etiquetas
Para criar uma nova etiqueta você deve clicar na opção “Criar nova
etiqueta”, marcada na imagem a seguir.

Uma nova janela será aberta e nela você poderá especificar uma cor para

etiqueta, clicando no ícone indicado na imagem a seguir, e também definir
um nome para a etiqueta –escrevendo no campo em branco o nome que
deseja. Com as personalizações definidas, basta clicar em “Confirmar” para
efetivar a inclusão da etiqueta em sua conta.

Para adicionar uma etiqueta em uma conversa, você deve selecionar a
conversa e em seguida clicar no ícone sinalizado na imagem a seguir,
escolher a opção “Etiquetas” e em seguida marcar a etiqueta que deseja
adicionar a conversa.
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8. Etiquetas
Marque as etiqueta que deseja adicionar e clique sobre o botão “Salvar”
para confirmar a inclusão das etiquetas na conversa.

As etiquetas podem ser visualizadas no detalhe de cada conversa ou mesmo
na lista de mensagens recebidas por seu robô. Conforme apresentado na
imagem a seguir:
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8. Etiquetas
Por fim, sobre etiquetas, você pode filtrar conversas que estejam marcadas.
Para fazer isso, clique no local indicado na imagem a seguir e depois marque
as etiquetas que gostaria de visualizar as conversas.
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9. Enviando anexos em uma conversa
Quando você está controlando uma conversa, você pode realizar o envio de
imagens, vídeos, pdf ou arquivos de áudio. Para fazer isso você deve clicar
no ícone sinalizado na imagem a seguir, selecionar o tipo de arquivo que

deseja enviar, localizar o arquivo em seu computador e em seguida clicar em
“abrir” para carregar ele na conversa.
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10. Colocando o dashboard em tela cheia
Se você desejar manter seu dashboard em tela cheia para evitar distrações
de sua equipe de atendimento, basta clicar no ícone sinalizado na imagem.

Para sair do modo de tela cheia, basta pressionar a tecla “ESC”.
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11. Alerta de novas mensagens
Quando você recebe uma nova mensagem o Snapbot emite um alerta
sonoro, além de notificar na aba do navegador e na lista de mensagens,
conforme apresentado na imagem a seguir.
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12. API para início de fluxo
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12. API para início de fluxo
Campos customizados:
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13. API para envio independente de mensagens
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13. API para envio independente de mensagens
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14. API para envio de mensagens em grupos
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14. API para envio de mensagens em grupos
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