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TUTORIAL SISTEMA DE GESTÃO PLUSFROTA – CREDENCIADO
Com o objetivo de facilitar e modernizar a gestão das transações, apresentamos a seguir o Tutorial do Sistema de
Gestão de Frota - Credenciado, que de forma prática e ilustrativa descreve o passo a passo de como utilizá-lo.
Inicialmente acesse http://sistema.plusfrota.com.br/ e insira seu login (CNPJ) e senha de acesso (CNPJ).

Clique no ícone no canto superior esquerdo para efetuar a alteração da senha de acesso.

Para realizar a alteração, clique sobre o nome de seu estabelecimento.
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Depois clique em configurações.

Insira uma nova senha e clique em alterar.

Caso esqueça a senha, basta clicar em RECUPERAR SENHA.
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O sistema irá solicitar o LOGIN de acesso e o E-MAIL cadastrado, para que os dados sejam validados. Depois clique
no ícone
para OK.

Será enviado via e-mail sua senha de acesso.

Depois deste primeiro passo, clique no menu ESTABELECIMENTO.
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Neste menu, serão apresentadas as Redes que o estabelecimento está habilitado para efetuar as trasanções e as
seguintes abas:
INFORMAÇÕES - é possível verificar os dados cadastrais do estabelecimento, disponibilizados para cadastro pelo
responsável do estabelecimento.

PRODUTOS HABILITADOS - é possível verificar os produtos habiltados para o estabelecimento nos grupos:
combustiveis, não combustíveis e manutenção.
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USUÁRIOS - serão gerados os logins de acesso dos responsáveis designados pelo estabelecimento.

Para efetuar o cadastro clique no ícone CADASTRAR USUÁRIO

.
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Esta função permite definir o perfil do responsável como: FINANCEIRO DO CLIENTE (tem acesso aos dados financeiros da empresa) VENDAS DO CREDENCIADO (tem permissão para realizar todas as tarefas).
Depois de preencher todos o campos obrigatórios, clique em SALVAR.
Nesta aba é possível filtrar por CPF e nome.
O sistema apresenta as funções de visualização e edição de usuários. Uma vez cadastrado o usuário, não será permitido excluí-lo, somente bloqueá-lo.

FINANCEIRO - é possível verificar os dados financeiros estabelecidos entre as partes: prazos e dados bancários.
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CLIENTES COM DESCONTO – está disponível a relação de empresas cadastradas no PLUS FROTA, caso o
estabelecimento ofereça desconto nas transações.

Para que seja habilitada esta ferramenta , basta o estabelecimento informar o CNPJ do cliente que será gerado o
desconto e clicar em “PESQUISAR CLIENTE”.

Neste menu aparecem os dados básicos do cliente, cadastrado no PLUS FROTA, para que o estabelecimento insira as
informações de desconto (em porcentagem), tipo de produto, data de início e fim.
Depois clicar em “SALVAR DESCONTO”.

O sistema solicitará a confirmação do desconto, clicar em
“SIM, SALVAR!”
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Depois de cadastrar o cliente, o estabelecimento tem a opção de excluir o desconto, caso a negociação seja
encerrada. Para isso, basta clicar no ícone “excluir desconto”
.
*REALIZAR VENDA - permite que o estabelecimento efetue transações em tempo real.

Para isso, basta inserir o número completo do cartão, o valor do odômetro (que será informado pelo motorista), após
clicar em “adicionar produto”.
Selecione o tipo de produto, o produto, quantidade e clique em “SALVAR TRANSAÇÃO”.

Caso o estabelecimento tenha vendido mais de um produto, será necessário clicar novamente em
“adicionar produto” e incluir as informações, para depois clicar em “SALVAR TRANSAÇÃO”.
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É disponibilizada a ferramenta “remover produto” caso tenha sido inserido equivocadamente. Para isto, basta clicar no
ícone “remover produto”
.

Confirmar a remoção, SIM! REMOVER!

Depois clique em “SALVAR TRANSAÇÃO” e proceda com a inclusão dos dados do motorista (informados por ele) que
são: código do motorista e senha. Depois é necessário “CONFIRMAR INCLUSÃO DA TRANSAÇÃO”.

Clica em “SIM!SALVAR”.
O sistema irá gerar a confirmação da transação.
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Caso tenha sido inserida alguma informação equivocada, impedindo a confirmação da transação, o sistema irá gerar
um alerta, no qual será necessário repetir a operação, atentando para a inclusão dos dados corretos.

No menu PROCEDIMENTOS DE VENDA, está disponível todos os dados para executar uma transação.
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A aba Transações permite acompanhamento, em tempo real, das transações realizadas pelo estabelecimento.

Está disponível a opção de filtros, na qual o estabelecimento consegue pesquisar as transações realizadas por: código
de autorização, número de cartão, placa do veículo e período da trasnação. Também existe a possibilidade de
visuzalizar a transação, em caso de necessidade. Para isso, basta clicar no ícone “visualizar transação”
.
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Na Aba FECHAMENTOS, é possível visualizar todos os fechamentos do estabelecimento, incluindo o atual
(em aberto). Nesta aba estão relacionadas todas as transações realizadas em cada lote (fechamento).

O sistema permite três tipos de visualizações: sintético, sintético por centro de custo e analítico por centro de custo.

