MANUAL DE COMPRA ONLINE
1 - CADASTRAR EMPRESA
1.1 A empresa deverá enviar ao SINDCOL através do email oca@sindcol.com.br os
seguintes dados:
 Cartão CNPJ.
 Email do representante.
 Telefone
1.2 Após o recebimento dos documentos, o SINDCOL enviará ao email do
representante login e senha para acesso ao sistema.
1.3 Após o recebimento de senha e login, acesse o site www.sindcol.com.br e clique na
opção acesso a loja virtual e irá aparecer a tela de acesso ao sistema.

1.4 Acesse com login e senha enviado pelo SINDCOL.

1.5 Após logado irá aparecer a tela de menus.

2 - COMO CADASTRAR FUNCIONÁRIOS
2.1 Clique no menu cadastro e logo em seguida em usuário

2.2 Após finalizar o cadastro do funcionário, clicar no botão inserir.
IMPORTANTE
Depois de finalizar o cadastro de todos os funcionários da empresa, o
responsável deverá encaminhar um e-mail para o SINDCOL informando que os
cartões já poderão ser confeccionados.
O SINDCOL marcará uma data para que a empresa retire os cartões.
Para isso a empresa deverá encaminhar uma Autorização por escrito para
quem for receber os novos cartões na OCA.

3 - COMO FAZER PEDIDOS DE RECARGAS
3.1 Clique na aba pedidos, em seguida clique em recargas

3.2 Irá aparecer tela com todos os funcionários ativos

3.3 Digite o valor desejado para todos os funcionários na opção preencher todo o pedido
com um valor único ou faça individual caso tenha algum funcionário que recebe valor de
recarga diferente.

3.4 Clique em selecionar todos e depois clique em calcular.
3.5 Após o processo anterior irá aparecer a seguinte tela.

3.6 Clique em enviar, para confirmar pedido de recarga.

3.7 Após o envio clique em visualizar pedido.
3.8 Após clicar em visualizar pedido, irá aparecer a seguinte tela.

3.9 Clique em boleto e irá baixar automaticamente boleto para pagamento.
3.1.1 Os pedidos serão liberados em até 72 horas após confirmação de pagamento.

4 - ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO
4.1 Clique na oba acompanhamentos e logo em seguida clique em pedidos recarga.

4.2 Irá aparecer a tela de acompanhamento.

4.3 Data de digitação é quando o pedido foi gerado e a data de habilitação é quando o
pedido foi liberado pelo SINDCOL, após confirmação de pagamento do boleto bancário.

5 - BAIXAR 2° DE BOLETO
5.1 Clique na aba faça seu pedido  2° de boleto  digita o número do pedido e
pesquisa, depois clique em boleto para baixar.

6 - CONSULTAR LISTA DE FUNCIONARIOS
6.1 Clique na aba consultas e logo em seguida usuários cadastrados e irá aparecer todos
os funcionários cadastrados na empresa.

7 - BLOQUEIO DE CARTÃO
7.1 Clique na aba faça seu pedido, depois clique em bloqueio de cartão e depois enviar.

