
MANUAL EXPLICATIVO



APP
para os clientes

(tutores de cachorros)

APP 
estabelecimento 

(equipe)

SOFTWARE
para o estabelecimento
(day care, pet shop, adestrador, etc)

Utilizado para cadastro dos clientes, dos cães, 
visualização da ordem e tempo de chegada, 
relatórios, etc.

Informa a localização do 
cliente e o tempo de chegada 
até o estabelecimento.

Aplicativo utilizado pela equipe de 
campo do estabelecimento para 
gerenciar o check-in, check-out, 
alimentação, vacinas, banhos, 
passeios e outros processos.

O Sistema de gerenciamento DOG CONTROL tem TRÊS interfaces:



Primeiro acesso

Para utilizar o Sistema Dog Control, acesse:

e clique em ‘Inscreva-se’
http://goandgo.com.br



Cadastro 
Será criada uma conta demo 
com 30 dias de uso sem 
restrição, sem necessidade 
de informar cartão de crédito e 
sem compromisso. 

Informe o endereço corretamente.
Se não estiver exato, o sistema
irá mostrar uma mensagem de erro.
Basta corrigí-lo e continuar.

Importante:



Após confirmar seus dados, você verá esta tela:

seuemail@hotmail.com



Verifique seu e-mail
Você deve receber seu USUÁRIO, SENHA 
e mais algumas INSTRUÇÕES.
Fique atento à sua caixa de SPAM.
Em caso de dúvida de recebimento , envie um
e-mail para goandgo@goandgo.com.br

seuemail@hotmail.com



Acesso ao sistema
Entre no seu navegador de internet e acesse o site:
http://dogcontrol.com.br. 

Utilize o e-mail
que você cadastrou

Utilize a senha
enviada em seu e-mail
com as instruções.



Cadastro de clientes e pets
Parabéns! Você está acessando o Dog Control.
O primeiro passo é cadastrar os seus Pets.
Para isso, pressione o botão ‘Novo Pet’



O CPF é obrigatório e serve para identificar o proprietário de forma única.
Caso você não o tenha, informe um dado qualquer até receber a informação correta do cliente.

Depois de salvar as informações do cliente, você 
poderá ver o código que o seu cliente utilizará no 
GOandGO.

Em caso de necessidade, este código pode ser 
reenviado por e-mail, pressionando o botão 
Enviar Código. 

Não se preocupe com esse processo nesse 
momento. Ao salvar, o Sistema irá perguntar 
para você se deseja enviar o convite para o seu 
cliente.

Dados do proprietário do cachorro



Dados do Autorizado
Autorizados são pessoas de confiança do 
proprietário do cão que também poderão 
levar e buscar o pet.

Você poderá editar os dados do 
autorizado, reenviar o e-mail de 
convite para o GOandGO ou excluir 
utilizando os botões. 

Os dados de vacina são opcionais, 
porém são importantes e estarão 
disponíveis para consulta no
Dog Control Campo.

Clique em salvar e confirme o envio 
do código para o e-mail do seu 
cliente

11 9999-9999 marcia@email.com



Seu cliente receberá um e-mail como esse. 

Aqui estarão todas as instruções de uso do GOandGo pelo cliente, links para 
download do App e código de acesso.

Observe que o e-mail contém o nome de sua empresa. Caso esse nome não 
esteja correto ou prefirausar a Razão Social ou Nome Fantasia, basta entrar 
em contato via goandgo@goandgo.com.br que alteramos para você.



Para cadastrar os demais, siga o mesmo processo. 

Caso precise alterar um cão, basta 
pressionar o botão de Edição 
ao lado no nome.

Feito isso, já estamos prontos para 
iniciar a utilização em campo.

Agora já temos um primeiro Pet cadastrado.



Até este momento:

A partir daqui:

1. O Software DOG CONTROL pode ser acessado pelo estabelecimento;

2. Os cães foram cadastrados;

3. O cliente recebeu um código de acesso para usar o GOandGO e um link 
para acesso do Google (Android) ou Apple Store (IOS).

O cliente terá que baixar gratuitamente o Aplicativo GOandGO utilizando 
o link enviado por e-mail junto com o código de acesso.



Cliente

O Cliente recebeu os links via o
e-mail de convite.

o website goandgo.com.br também 
informa estes links de download.



Configurando código de acesso

Após a instalação do Aplicativo, o primeiro 
passo do cliente será informar o código de 
acesso enviado por e-mail.

Ao validar o código de acesso, serão exibidos no celular do cliente os 
nomes dos cães associados a esse código. 



Agora é só utilizar!

Basta o pressionar o botão ‘Estou a caminho’ 
para o App exibir a distância e o tempo estimado 
de chegada.

A partir deste momento, o estabelecimento 
pode acompanhar a aproximação do cliente via 
interface Dog Control.

Ao chegar no estabelecimento, basta o cliente 
pressionar ‘Cheguei’.



Acessando o Dashboard do Dog Control, o estabelecimento pode visualizar as previsões de chegada. 
Também é possivel visualizar no mapa a localização do cliente, indicado pela ‘patinha’.

Acompanhando a chegada do cliente:



Até este momento:

1. O Sistema Dog Control foi baixado pelo estabelecimento;

2. Os cães foram cadastrados;

3. Os clientes receberam seu código de acesso e já baixaram o Aplicativo 
GOandGO;

4. O estabelecimento já consegue aproveitar os benefícios do GOandGO 
e o cliente já consegue se valer de suas conveniências.

A partir daqui:

Vamos às funcionalidades do Dog Control CAMPO, a ferramenta 
gerencial para a equipe de campo do seu estabelecimento.

É a partir do Dog Control CAMPO que a equipe poderá marcar banho, 
passeios, hospedagens, pernoite, gerar relatório de presença e identificar 
cães que fizeram check-in ou check-out.

É nesta interface que se dará todo gerenciamento da empresa, 
utilizando-se um smartphone ou tablet.



Instalando o Dog Control CAMPO

Basta baixá-lo na Apple Store ou Google Play.
Ele tem uma interface para tablet, embora 
também possa ser utilizado em um smartphone.

Ao entrar pela primeira vez, informe seu 
usuário e senha (os mesmos utilizados 
pelo Dog Control enviados por e-mail).



Funcionamento

É pelo Dog Control CAMPO que se fará o controle de entrada e saída dos cães, 
bem como de outras funcionalidades (alimentação, passeios, vacinação, etc.)

Check-in

Cliente chegou

Check-in atrasado

Check-out

Alimentação



Etapas que precisam estar concluídas para se utilizar todo o Sistema Dog Control:

CLIENTE:

ESTABELECIMENTO:

EQUIPE DE CAMPO (estabelecimento)

1. Receber o e-mail com CÓDIGO de acesso enviado pelo estabelecimento;

2. BAIXAR o aplicativo no seu smartphone;

3. USAR.

1. Cadastrar-se no Sistema Dog Control;

2. Cadastrar os CÃES;

3. Enviar o CÓDIGO de acesso para os clientes;

4. USAR.

1. BAIXAR o aplicativo Dog Control CAMPO;

2. USAR.

Existindo dúvida, a QUALQUER MOMENTO, entre em contato por e-mail:
 goandgo@goandgo.com.br 



Pronto!
Agora é começar a usar por 30 dias e

aguardar as novas funcionalidades de todo Sistema Dog Control.


