
Rastreamento de pedidos

Desktop ou notebook com acesso a internet

Todas as compras realizadas conosco

Ferramentas Necessárias:

Tipo de Dica:

Aplicação:

MYTEREX TIPS 
CRANES



Objetivo
Rastreamento de pedidos de peças em importação e à pronta entrega.

Procedimento
- Acesse o nosso site: www.myterexcranes.com
- Aponte o mouse para a guia “Peças” e em seguida clique em “Rastreamento de Pedidos”.

If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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Procedimento

Aqui dividiremos o processo em:
1. Peças de importação e 
2. Peças à pronta entrega

1. PEÇAS DE IMPORTAÇÃO
- Ao finalizar sua compra, você receberá por e-mail um documento PDF de confirmação de sua 

compra (SOA);
- Neste documento haverá um número de pedido. Este é o número do pedido de compra do 

cliente (quando fornecido) ou o número de controle de pedidos Terex;

- Selecione no campo “Buscar por:” a opção “Não faturado”;
- Insira esse número de pedido no campo seguinte;
- Clique no botão “Rastrear”

If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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Procedimento

- Após a abertura da tela, clique em cada ícone em para visualizar diferentes informações de seu 
pedido:

Obs. Após a chegada das peças, ocorrerá o faturamento. O processo de rastreio de peças pós 
faturamento poderá ser encontrado na próxima página.

If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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Procedimento

2. PEÇAS À PRONTA ENTREGA
- Quando o seu pedido for faturado, seu departamento de compras ou você receberá o aviso de 

faturamento com o número da nota fiscal;
- Para rastreio de sua encomenda, basta selecionar no campo “Buscar por:” a opção “Faturado”;
- Insira o número da NF no campo seguinte;
- Clique no botão “Rastrear”

- Após a abertura da tela, clique em cada ícone para visualizar diferentes informações de seu 
pedido:

Obs. Nosso frete é gratuito e o rastreio pós faturamento só é possível quando a peça é entregue 
pela nossa transportadora.

If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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