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1 – Cadastro no portal
Para realizar o cadastro, o usuário deverá clicar em “Clique aqui para se cadastrar”.
O sistema exibirá campos obrigatórios, que contêm o caractere asterisco ao lado do
nome do campo. (*), conforme demostrado na figura abaixo.

Após digitar as informações, o usuário deverá ler e aceitar o termo de cadastro na
opção “Li e concordo com o Termo de aceite”, para poder prosseguir com o registro.
O sistema enviará um e-mail para o usuário, que deverá ser utilizado para a
confirmação do processo de cadastro no portal.
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Basta clicar em ‘Confirme seu cadastro’ que o sistema irá redirecionar para o portal.
Após realizar a confirmação, o usuário deverá realizar o login no sistema, usando o
CPF/CNPJ e a senha utilizada no momento do cadastro.

2 – Impressão dos recibos
2.1 Pista manual
Ao entrar no portal, o usuário terá acesso à área para impressão do Documento Fiscal
Equivalente, utilizando o identificador do recibo para a passagem manual, conforme
exemplo demostrado a seguir:

Para emitir o cupom, o usuário deverá identificar primeiramente o tipo de passagem.
Passagens Manuais – são as passagens que ocorrem pela cabine de pedágio.
Passagens Automáticas – são as passagens que ocorrem em pistas automáticas onde
não é necessário parar. A cobrança é realizada via Tag.
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Acessando a opção “Passagem Manual”, o usuário terá acesso à área para impressão
do documento.
O Usuário deverá digitar o identificador do recibo no campo Nº DFe do portal e
confirmar a placa do veículo, associada à passagem.

Obs.: é importante que a passagem esteja dentro do prazo máximo da emissão, caso
contrário, não será possível realizar a emissão do cupom.
Ao clicar em “Emitir”, o usuário verá o resumo das informações de sua passagem e
poderá, ainda, optar por receber o cupom também por e-mail.
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2.2 – Pista automática
Usuários das vias automáticas, por não terem o identificador do recibo, terão os seus
documentos

disponibilizados

conforme

a

liberação

das

passagens

pelas

administradoras do sistema, associados à TAG do usuário.
Para emitir o cupom referente a uma Passagem Automática, o usuário deverá consultar
as passagens, informando o período, a placa e a administradora do sistema de
pagamento, pois um veículo poderá ter realizado mais de uma passagem no período
selecionado.
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Obs.: É importante que a passagem esteja dentro do prazo máximo de emissão, caso
contrário, não será possível realizar a emissão do cupom.
3 – Cupons Emitidos
Ao acessar a opção “Cupons Emitidos”, o usuário poderá visualizar todas as
passagens realizadas e emitidas por ele.
Nesta opção, é possível, inclusive, a reimpressão e reenvio de cupons.

4 – Atualização dos dados cadastrais
Caso seja necessário, o usuário cadastrado no sistema poderá realizar ajustes em seus
dados cadastras, para isso, ele deverá acessar o menu “Meus Dados”, para realizar os
ajustes necessários. Após finalizar os ajustes ele deverá clicar no botão salvar, para
confirmar as alterações realizadas.
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