
Manual de utilização do Portal de Suporte da AX4B 
No Portal de Suporte da AX4B é possível atualizar-se dos status de seus chamados, criar novas ocorrências, pesquisar 

soluções de problemas, acessar fóruns, ler artigos de conhecimento, entrar em contato conosco, além de encerrar e 

cancelar chamados. 

Cadastro e Acesso ao Portal de Suporte da AX4B 

Realizando o Acesso no Portal de Suporte da AX4B: 
1. Após ter recebido um e-mail do suporte da AX4B contendo o Login e Senha, para a utilização do portal, você 

acessará o site: https://ax4bsuporte.microsoftcrmportals.com/ .  

 

2. No canto superior direito você clicará em Entrar.  

 

3. Os campos de Nome de Usuário e Senha informe os dados recebidos no e-mail. 

 

4. Clique em Entrar para realizar o login no portal. 

 

 

Alterando sua Senha: 
 

1. Logo após o primeiro acesso ao Portal de Suporte da AX4B você deverá alterar sua senha de acesso. Para 

realizar a alteração faça o Login normalmente, seguindo o tópico anterior.  

 

 

https://ax4bsuporte.microsoftcrmportals.com/


2. Clique na seta ao lado do nome do seu usuário,  

 

3. Apareceram duas opções logo após. Clique em “Perfil” 

 

4. No canto esquerdo da tela clique em “Alterar Senha”. 

 

5. Confirme o nome do seu usuário, e no campo “Senha Anterior” digite sua senha atual, a qual foi utilizada 

para realizar o login.  

 

6. No campo “Nova Senha” você deverá informar um valor contendo pelo menos 8 caracteres. Além de que as 

senhas devem conter caracteres de, pelo menos, três das seguintes classes: letra maiúscula, letra minúscula, 

número e caracteres não alfanuméricos (especiais). 

 

7. E logo abaixo no campo “ Confirmar Senha” insira novamente sua nova senha, para a confirmação.   

 

8. Clique em Alterar Senha e você será redirecionado para a página de Login.  

 

9. Digite seu Nome de Usuário e Nova Senha, logo após clique em Entrar. 

 

 

10. No mural aparecerá uma notificação informando que sua senha foi alterada com êxito.  



 

 

11. Guarde o seu Nome de Usuário e sua Senha para acessos posteriores.  

 

Ocorrências 

Criando Ocorrências 
1. Acesse o Portal de Suporte da AX4B após realizar o login, clique em “Meu Suporte”. 

 

2. Esta parte possui uma barra de pesquisa. Nela você poderá pesquisar soluções para problemas digitando 

palavras chaves. Caso não encontre uma solução crie uma ocorrência.  Esses tópicos são referentes a 

soluções ou manuais que podem ser úteis. Caso encontre uma resposta para seu problema clique em 

Encontrei minha resposta, automaticamente você será direcionado à página inicial. 

 

3. Clique em Abrir uma Nova Ocorrência. 

 

4. No campo Título você nomeará sua Nova Ocorrência, após preencher o campo o portal irá sugerir alguns 

tópicos logo abaixo, ele funcionará como a barra de pesquisa, explicada anteriormente.   

 

5. Os campos Cliente e Contato irão vir automaticamente preenchidos, apenas confirme os dados. 

 

6. Ao clicar no campo Tipo de Ocorrência, aparecerá uma lista com 3 opções, selecione uma opção.  

  

7. Ao clicar no campo Assunto selecione a plataforma que se refere o chamado.  

 

Nos campos de Impacto e Urgência você deverá intensificar o seu chamado, visando a quantidade de pessoas 

envolvidas (campo Impacto), e o comprometimento do serviço (campo Urgência). 



 

8. Em Descrição detalhe sobre o seu problema. 

 

9. Caso deseje anexar arquivos, clique em Procurar e selecione o seu arquivo. 

 

10. Após preencher os campos clique em Enviar e seu caso será computado. 

  

11. Aguarde, um atendente entrará em contato com você.  

Consultando Minhas Ocorrências no Portal de Suporte 
1. Para ver suas ocorrências criadas é necessário realizar o login no Portal de Suporte da AX4B, e clicar em Meu 

Suporte.  

 
 

2. Descendo a tela você encontrará todas suas ocorrências.  

 

 

3. Através do filtro selecione o tipo de ocorrência que deseja ver. 

 

4. É possível realizar uma buscar utilizando o número da ocorrência, Título, Assunto, entre outros. 

 

5. Para saber sobre o Status da Ocorrência veja a coluna Razão do Status.  

*** Criar pelo menos uma ocorrência para mostrar o status em baixo da razão de status.  

 

6. Você também pode ordenar os registros clicando sobre a coluna desejada.  

 

  *** Criar mais de uma ocorrência e ordenar por título.  

Encerrando Ocorrências 
1. Acesse o Portal de Suporte da AX4B e realize o login.  



 

2. Na área de Meu Suporte, procure a ocorrência a qual você deseja encerrar ou cancelar, utilizando o filtro de 

“Minhas Ocorrências Abertas”. 

 

 

3. Clique na seta posicionada ao lado da data de criação da ocorrência escolhida. E selecione a opção Exibir 

Detalhes.  

  

4. Os detalhes da ocorrência serão abertos. Ao final da página você encontrará botões para Cancelar a 

Ocorrência ou Encerra-la.  

 

5. Escolha a opção desejada, e clique em Sim na mensagem que aparecerá de confirmação.  

 

6. Sua ocorrência será finalizada e você receberá um e-mail confirmando o encerramento.  

Fale conosco 
Caso não encontre o que precisa, disponibilizamos o Fale Conosco. Desça até o final da página em Obter Ajuda você 

encontrará o atalho para o Fale Conosco. Preencha o formulário, clique em Enviar e aguarde o contato de um de 

nossos atendentes.  

 


