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Este manual descreve as operações disponíveis

     no módulo PORTAL VT, cuja finalidade é gerenciar

           cadastros de funcionários, solicitar cartão 

                transporte e realizar pedidos de créditos. 

                            Algumas imagens neste manual são

                                meramente ilustrativas. 

O MANUAL

SUPORTE TÉCNICO
                                                 A BR Mobilidade Baixada Santista dispõe de uma              

                                           equipe técnica para esclarecimentos de 

                                     dúvidas ou para atendimento ao cliente na 

                                eventualidade de algum problema.

                      Para entrar em contato, encaminhe um e-mail para 

              

 

ou ligue para (13) 3465-1105/ 3465-1155.

                       Requisitos básicos para acessar o PORTAL VT

                 • Acesso à internet;

            • Navegador;

       • Impressora (para impressão do boleto).

valetransporte@brmobilidadebs.com.br



ACESSANDO
portalvt.brmobilidadebs.com.br

Entre com o seu 

      CNPJ e senha, 

           para ter acesso 

                ao sistema.

Se for novo cliente, basta se cadastrar

clicando ao lado.



DADOS CADASTRAIS E SENHA

No menu , você tem a opção de Dados Cadastrais

     atualizar seu cadastro e também de alterar a 

           senha para uma de sua preferência.

CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS



INCLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS
Digite o número do CPF e RG do funcionário, que 

     automaticamente irá aparecer todos os dados e o 

           número do cartão do mesmo em outra tela, bastando 

                 somente atualizar o seu cadastro. (Favor inserir o CPF 

                     e RG sem pontos).

                        Obs.: Se não aparecer nenhum número de cartão e o 

                  colaborador já possuir o Cartão Transporte, favor 

            confirmar com ele o número do CPF, ou entrar em contato 

       com o VT Eletrônico, para que seja feita a atualização do

  CPF e o funcionário seja vinculado a sua empresa.



INCLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS

Basta que sejam preeenchidos os dados solicitados 

      (os campos marcados com  são obrigatórios) *

           e depois confirmada a inclusão por meio do 

             botão incluir. Caso a operação seja bem 

                      sucedida, aparecerá na tela a mensagem

                           Funcionário incluído com sucesso

                                 e já será possível visualizar este

                                       novo funcionário no Menu Atualizar.



INICIANDO O PEDIDO
Nesta primeira opção não precisa selecionar

nenhuma opção, somente clicar em próximo passo.

INSERINDO VALORES

                            Nesta tela você 

                      irá inserir os valores 

               para cada colaborador. 

          Se os valores forem iguais,

     basta selecionar a aba ao lado, digitar 

o valor e clicar no botão Adicionar.



INATIVANDO FUNCIONÁRIO
Se um funcionário não 

    fizer mais parte da 

          empresa, clique na

                opção status e 

                     deixe-o inativo.

MENU PEDIDOS



DATA DE LIBERAÇÃO
Nesta tela, escolha a data de liberação do pedido.

STATUS DO PEDIDO
                No último passo, é só conferir o pedido e finalizá-lo.

           Ao clicar em finalizar pedido, ele é importado 

     diretamente em nossa base de dados 

sem a necessidade do envio do e-mail.



HISTÓRICO DE PEDIDOS

BOLETO BANCÁRIO

Ao concluir o pedido, o mesmo fica gravado no 

   histórico, é só imprimir o boleto e efetuar o pagamento 

        para que o pedido seja liberado. Depois do pedido

           liberado o recibo ficará disponível para impressão.

                   Na opção imprimir, aparece o resumo do pedido.



IMPORTANTE
O boleto será gerado com vencimento de 10 dias, a partir 

     da data de geração do pedido. Se o mesmo não for pago 

          neste prazo, deve-se excluir o pedido e fazer outro para 

               ser gerado um novo boleto com novo vencimento; 

Os créditos estarão disponibilizados para recarga, 

somente após confirmação do pagamento;

Após a liberação do Setor Financeiro, mediante a 

efetivação do pagamento via boleto bancário, o pedido 

ficará disponível para recarga de 24 à 72 horas 

dependo da forma de pagamento e da compensação bancária.

                                 A recarga  dos cartões poderá ser feita à bordo, nos pontos 

                            de recarga ou em uma de nossas lojas de atendimento.

                Os usuários que forem cadastrados com o CPF 

           e não aparecer cartão transporte vinculado a ele, 

     e o mesmo já possuir cartão, favor entrar em contato 

com o VT Eletrônico para acerto do CPF.

Para mais informações sobre pontos de vendas

acesse o site ou liguewww.brmobilidadebs.com.br 

para  3465-1105 • 3465-1155.


