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O Cliente envia o VGM via www.shipmentLink.com 

� Para usuários multifuncionais 

Favor inserir o VGM diretamente na seção recém acrescentada, na seguinte página da 

web conforme abaixo: Passo 1 - Clique em "Submitting VGM" (Envio do VGM) sob "VGM". 

Passo 2 –  Lá estão três funções fornecidas, ① "Create" (Criar), ② "Query/Update" (Consultar/Atualizar) e ③ "Standard 

Excel Template for upload." (Modelo padrão em Excel para upload) (③  ainda em construção.) 
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Para ①  "Criar" (Create), quem estiver enviando o VGM poderá entrar com os dados, usando qualquer uma das seguintes três 

maneiras, dependendo da quantidade de containers. Uma reserva poderá ser inserida individualmente de cada vez, a qual será 

bloqueada se o seu Nº não passar na verificação lógica. O usuário encarregado poderá clicar na dica "i" ao lado de "*Verified 

Gross Mass" para ver a Tara do Container para sua referência. 

Modo Nº 1 - Modo Nº 2- 

  Insira o Nº da Reserva com um container como abaixo e  Insira uma Reserva com vários containers como abaixo. A função 

"Add" (Adicionar) do botão é usada para acrescentar linhas 

adicionais para mais containers. 
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Modo Nº 3: Usar a função de copiar e colar, clicando em "Paste Multi-Container Data"  (Colar Dados Múltiplos de 

Containers). 

Primeiro, copie uma série de números de containers, e então cole-os na coluna esquerda, indicada como "1" 

abaixo. Segundo, copie uma outra série de dados do VGM pertinente, e então cole-os na coluna esquerda, 

indicada como "2" abaixo. 
 

Para ②  "Query/Update" (Consultar/Atualizar), favor inserir um Nº de reserva de cada vez, para consultar ou atualizar os 

dados relatados. 

 

Para a função ③  "Standard Excel Template" (Modelo Excel padrão) embutida na mesma página web, a mesma ainda está 

em construção. O material demonstrativo detalhado será acrescentado em breve. 
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Adicione o novo item 'Submit with VGM' (Submeter com VGM) sob o bloco de informações da Carga para o cliente selecionar se 

desejar submeter os dados do VGM através desta WEB BI. 

� Tique em 'Submit with VGM'; as telas exibirão os dados do VGM pertinente automaticamente. 

� Favor certificar-se de manter o nº do container antes de enviar os dados VGM. 

� Nº de Reserva/ Método  (opcional)/ Verified Gross Mass (VGM)/ Unidade no final de cada container. 

� Pessoa responsável/Autorizada à frente da informação de Carga. 
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� Para os Embarcadores Multifuncionais e/ou Usuários Encarregados do VGM nomeados pelos Embarcadores, há 3 passos a seguir: 

Passo 1: Clique em "Submitting VGM" (Enviando VGM) abaixo.  Passo 2: Para iniciar sessão (login) ou registrar-se como 

Usuário VGM através de um simples processo de aplicação. 
 

Passo 3 – O mesmo que as etapas descritas na parte “For All-in-One users” (Usuários Multifuncionais), há três funções fornecidas,  

① "Create", ②“Query/Update” e ③“Standard Excel Template for upload.” (③  ainda em construção.) Você poderá voltar à 

primeira parte para obter detalhes. 
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Para os embarcadores, ou encarregados do VGM que estes designarem, poderem obter o valor exato da Tara do Container 

para seus embarques, há a seguinte função recém implementada para tal consulta. Os passos são os seguintes: 

 

Passo 1 - Clique em "Container Tare Weight" abaixo  Passo 2 - Para inserir o Nº do container na área vermelha 

primeiro, um de cada vez.  Em seguida, envie-o para consulta. Ou 

você poderá copiar uma série de números de containers e então 

colá-los na coluna para consulta. 
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Passo 3 - Resultado 
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A Evergreen fornece duas funções no APP Móvel ShipmentLink como abaixo: 

1. Envio do VGM 

1.1 Os clientes podem registrar-se como "VGM Submitter" (Encarregados de VGM) via A e B: 

A. Página Inicial: B: Entrar (login) ou registrar-se: 

  

1.2 Os Encarregados de VGM podem inserir o VGM dos seus embarques um container de cada vez via A e B: 

A. Clique em "+" para adicionar VGM: B. Insira o VGM pelo nº da reserva: 

  



III. Envio do VGM através do APP Móvel  

25 

 

 

 

 

1.3 Após ter enviado o VGM pelo APP móvel ou função web, os clientes podem consultar os VGMs dos seus embarques pelo 

nº da reserva, um de cada vez. 

 

 

2. Tara do Container 

Os clientes podem consultar a Tara do Container para referência, inserindo o Nº do container e obter detalhes. Somente 

se a entrada do container pelo cliente não pertence à frota do containers da Evergreen, caso contrário tudo poderá ser 

encontrado facilmente por esta plataforma. 

A. Clique em “Tare Weight”:   B. Coloque o N° do Container: 

  


