&
Termo de Adesão
Promoção de assinatura MundoLogística & Confirma Fácil
Promoção válida para assinantes do Plano PREMIUM (1 ano). Promoção não cumulativa, válida
para assinantes e novos assinantes do Plano PREMIUM e 1 (uma) assinatura por CPF ou CNPJ.
Consulte outros planos e ofertas disponíveis em nossa central de atendimento: (44) 3041-3919
ou pelo email comercial@mundologistica.com.br.
Para novos assinantes o valor da assinatura é de R$ 468,00, que pode ser pago à vista, no boleto
ou parcelado em até 12x no cartão de crédito Visa, Mastercard, Diners ou American Express.
A promoção contempla:
1. Assinatura PREMIUM da MundoLogística com direito a:
- 6 próximas edições impressas e digitais da MundoLogística
- acesso completo na área do assinante a: Coletânea (mais de 650 artigos já publicados na
MundoLogística em formato PDF), acesso a palestras (Webinars) e eventos gravados, descontos
exclusivos, entrevistas exclusivas.

2. Confirma Fácil versão Trial: A GKO Informática compromete-se em oferecer seu serviço
Confirma Fácil, na versão Trial, aos assinantes Premium da revista Mundo Logística, que
solicitarem, de forma gratuita por um período de 3 meses consecutivos, a partir da requisição
de ativação do serviço pelo assinante.
Tabela de diferenças entre a versão Trial e os pacotes padrões do Confirma Fácil:
Característica

Confirma Fácil ver.Trial

Confirma Fácil

Quantidade de usuários
Ilimitada
Ilimitada
Número de entregas para rastreamento
Ilimitada
Ilimitada
Personalização de interfaces com usuários
Não
Sim
Integração com transportadoras via EDI
Não
Sim
Integração com sistemas corporativos
Não
Sim
Suporte ilimitado da equipe GKO Plus –
Não
Sim
Confirma Fácil
Levantamento de cenário pela equipe
Não
Sim
técnica GKO Plus – Confirma Fácil
Obs: As restrições da versão Trial vinculada à promoção tem como objetivo permitir que os
usuários utilizem todas as funcionalidades do Confirma Fácil de forma manual. Ao invés das
integrações automáticas com seus sistemas corporativos e transportadoras, nesta versão o
usuário faz as cargas e atualizações dos dados via upload de relatórios do tipo CSV, XML de NFe
ou através de cadastro no portal Web do Confirma Fácil além do aplicativo mobile Confirma Fácil
Audit com entregas e ocorrências geolocalizadas.
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Os clientes na versão Trial terão acesso ao serviço do Confirma Fácil com as características
expostas na tabela acima.
Após o término dos 3 meses consecutivos gratuitos, os clientes que desejarem continuar
usufruindo do serviço deverão adequar seu uso à uma das opções de pacotes oferecidos pelo
Confirma Fácil. Caso contrário, o acesso do cliente ao serviço será suspenso e seus dados e
acesso excluídos de forma permanente depois de 30 dias.

Para ter acesso ao serviço Confirma Fácil, após confirmação do pagamento da assinatura, o
assinante deverá entrar em contato com o e-mail assinaturas@mundologistica.com.br
informando que deseja uma conta Trial no produto.
Em até 2 dias úteis, a partir do cadastro e aceite do Termo de Adesão, o assinante receberá
por e-mail as instruções para acessar a sua conta no Confirma Fácil, e poderá utilizá-lo
gratuitamente por 3 meses consecutivos.
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