
KDFM Premier 
Programa de Personalização

Informação acerca da Personalização do Portal KDFM 
O portal KDFM pode ser totalmente personalizado com o nome da sua empresa, as 
suas cores corporativas, logotipo e nome do produto. O programa de personalização do 
KDFM, permite-lhe personalizar quatro componentes chave do portal KDFM:

➤ Ecrã de Login                ➤ Emails de Alertas Inteligentes

➤ Interface Principal       ➤ Ajuda Online
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Para começar a utilizar o Programa de Personalização do portal KDFM, contacte  
o seu representante de vendas da Katun acerca dos Termos e Condições. 

Você será notificado para preencher um formulário e submeter ficheiros gráficos.                                    

www.katun.com 
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KDFM Premier  
Formulário de Personalização

Formulário de Registo do Programa de Personalização do Portal KDFM 

Como membro do KDFM Premier, a Katun oferece-lhe a opção para personalizar o portal KDFM com o 
nome da sua Empresa, Cores e Logotipo. O programa de personalização, permite-lhe personalizar quatro 
componentes chave do portal KDFM: o Ecrã de Login, Interface Principal, Emails de Alertas Inteligentes e 
Ajuda Online.

Para encomendar o pacote de personalização KDFM, por favor preencha o formulário de registo e envie-o para 
contract.dfm@katun.com com o seu logotipo em ficheiros. Por favor aguarde duas ou três semanas para 
que o processo de personalização seja concluído. Depois, você receberá um link para aprovar a personalização.

O programa de personalização do portal KDFM, será cobrado em separado da subscrição mensal. 
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Nome da Empresa:___________________________________________________

Número de Cliente:___________________________________________________

Nome do Responsável:________________________________________________

Contacto Directo:____________________________________________________

Endereço de Email:__________________________________________________

Site da Empresa:_____________________________________________________

Taxas de Configuração do Programa de Personalização do portal KDFM:_________

Carimbo da Empresa:_________________________________________________

Assinatura:__________________________________________________________



1. Esquema de Cores da Personalização: 

Por favor especifique quais as cores que gostaria que usássemos para o cabeçalho e rodapé, teclas e 
fundo.  Se escolher a opção ‘usar esquema de cores do site’, nós escolheremos as cores por si, baseados 
na aparência do seu site.

Use o seu esquema de cores   

Você vai especificar as cores
Por favor especifique quais as cores que gostaria que usássemos para o cabeçalho e rodapé, teclas e fundo.

2. Nome do Produto: 

Por favor especifique se gostaria de manter o nome do produto como KDFM, ou indique um novo nome 
para o mesmo. Este nome é inteiramente à sua vontade e pode ser aplicado em vários sítios do site. (ex. 
Ecrã de Login, Secção de Ajuda Online) 

Katun Dealer Fleet Management - KDFM

Especifique um novo nome para o produto
Qual o novo nome do produto que gostaria de usar?

3. Comentários: 

Use esta secção para nos indicar algo mais que pense que necessitamos saber. (ex. onde gostaria que 
fossem colocados os logotipos, se gostaria de usar uma imagem adicional no ecrã de login, etc.) 

4. Junte o Logotipo da Sua Empresa: 

Por favor submeta o logotipo em formato eps ou png. Deverá zipar estes ficheiros antes de os enviar 
por email. Se o ficheiro com o seu logotipo estiver apenas em formato jpg. ou .gif, pode enviar com esse 
mesmo formato.
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