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Edição em massa de packages

Com esta atualização, estamos trazendo o familiar fluxo de trabalho de importação/exportação em massa para os
Packages (dentro de uma Campanha), permitindo que você baixe e carregue planilhas em massa para Packages sem
ter que navegar até a tabela Campanhas.

Aprimorar esse fluxo de trabalho economizará tempo ao atualizar pacotes usando importação/exportação em
massa. Ele também trará a consistência necessária entre as tabelas Campanhas, Pacotes e Linhas.
Esta atualização está disponível sempre que a importação/exportação em massa estiver disponível

Detalhes da funcionalidade

Se você já usa importação/exportação em massa, esse aprimoramento será familiar para você.

● Baixando uma Planilha em Massa

○ Para iniciar um download, vá para o menu Action e selecione Download.

● Se você deseja fazer download de Pacotes específicos, primeiro selecione os Pacotes individuais na
tabela.

● Se você deseja baixar todos os pacotes, não selecione nenhum pacote da tabela.

○ Um modal aparecerá, solicitando que você selecione quais objetos incluir na planilha em massa baixada.

○ Opções:

● Pacotes

● Pacotes & Linhas

● Pacotes, Linhas e Anúncios

○ Depois que a planilha de download for processada, você poderá baixá-la acessando o menu Ações, 
selecionando Verificar status e localizando o arquivo na guia Downloads.

● Carregar uma planilha em massa

○ Para carregar uma planilha em massa, vá para o menu Action e selecione Upload arquivo (XLSX).

● O DSP solicitará que você arraste e solte um arquivo ou procure um arquivo.

○ Depois de escolher um arquivo para upload, vá para o menu Action e selecione Check status. A partir daqui, 
vá para a guia Uploads e encontre seu processo de upload.

● Depois de concluído, o processo informará se houver algum erro.

● Se houver erros, você pode baixar a planilha para corrigi-los e, em seguida, reenviá-la quando
terminar.

● Baixando a planilha de ajuda

○ O download da Help sheet para o Anunciante segue o mesmo fluxo de trabalho dos demais níveis. Esta
opção está localizada no menu Action.

○ Clicar em Download planilha de ajuda acionará o evento de download e uma caixa de diálogo do navegador
aparecerá para permitir que você escolha o destino do download.

Fluxo operacional


