
01 – Acesso a Plataforma
Acessando o link https://suportemega.movidesk.com/Account/Login você 
poderá ter acesso a todos os seus tickets, através de seu login que será 
disponibilizado por um de nossos especialistas. 

https://suportemega.movidesk.com/Account/Login


02 – Tela Inicial 
A abertura de tickets é um recurso muito interessante para você controlar 
todas as suas solicitações. Após realizar seu login, você será 
reencaminhado para esta tela que lhe dará visibilidade de todos os seus 
tickets e, no canto superior da tela o sinal de + lhe dará a opção para 
abrir um novo Ticket.



03 – Abertura de Tickets
Ao selecionar o + no canto superior de sua tela, será criado a numeração de um novo 
ticket e você será direcionado para uma nova aba, onde você poderá inserir o título de 
sua solicitação, podendo também configurar o tipo de serviço e a urgência do mesmo. 

Nossa plataforma também disponibiliza a opção de inserir anexos e e-mails para 
recebimento de cópias das tramitações relacionadas ao seu novo ticket



04 – Tramitações nos Tickets
Após inserir sua mensagem, um de nossos especialistas estará retornando seu contato o 
mais breve possível. Ah! E não se preocupe em ter que precisar entrar sempre na 
plataforma de atendimentos, pois, você receberá tudo em seu e-mail sempre que o 
ticket for atualizado.



05 – Controle de Quantitativo dos Tickets
Após nos enviar sua solicitação, voltando para sua tela inicial você conseguirá ter acesso 
a todos os seus tickets e o seu Mural de Avisos será sempre atualizado com os nossos 
informativos.



06 – Pesquisa de Satisfação

Ah! Não esqueça que na conclusão de cada atendimento você receberá em 
seu e-mail nossa Pesquisa de Satisfação! É muito importante para nossa 
equipe que você deixe registrado seus elogios ou sugestões de melhoria. 
Nossa intenção é oferecer a você um atendimento de qualidade, mas para 
que seja possível, contamos com seu feedback!


