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Webchat WhatsApp

Passos para Instalação e Migração
Dúvidas frequentes
O sistema possui treinamento?
Sim, caso você contrate o treinamento, consulte o comercial. É ideal que seja contratado este serviço, assim é
apresentado o sistema de forma completa e auxiliando melhor sua equipe.
Emito boletos pelo meu banco, o que preciso para integrar no sistema SGP?
Se você ainda não possui a homologação da carteira para utilizar em sistema próprio, contate seu gerente e faça
o pedido diretamente a ele, confira taxas de registro, baixas e cancelamentos. Posteriormente seu gerente irá
encaminhar os dados para que possa homologar a nova carteira. Siga as instruções para cadastro de Portador no
Manual SGP.
Posso ter mais de um portador cadastrado?
Sim, quantas desejar. Apenas confirme com o seu banco os dados necessários para homologação das mesmas.
Quero dividir meus clientes por localidade, há possibilidade?
Sim, você pode dividir os seus clientes por POP (cidades), podendo assim: emitir boletos por pop, autenticação,
cadastros, usuários visualizar apenas clientes daquele POP, relatório, faturamento, contas a pagar, nota fiscal,
remessa bancária, dentre outros.

O que preciso fazer antes da migração dos dados do meu antigo sistema?
Siga principalmente os dados desse manual, iremos lhe passar instruções para as primeiras configurações, e
auxiliar. Observe a página de cadastros iniciais do manual SGP, antes de importar sua base de dados.
Após a importação do backup do meu sistema antigo, o que devo fazer?
Depois de sua importação é extremamente importante que a partir disso você utiliza o sistema SGP para
gerenciamento de seus clientes, assim não podendo mais gerar boletos, clientes e outras configurações no sistema
antigo.
Mas e se eu gerar boletos no sistema antigo depois da importação há algum problema?
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Sim, infelizmente. Boletos seguem uma sequencia numérica, assim que há uma importação essa sequencia deve
ser seguida pelo novo sistema, confira se os dados do seu banco e padrão de configurações estejam corretos antes
de iniciar a geração de boletos pelo SGP.

Já fiz a importação de tudo, posso autenticar meus clientes pelo radius do SGP?
Sim, contudo importante verificar se os dados vieram corretamente, faça uma conferencia de 3 a 5 clientes no
mínimo com o sistema antigo sendo: login, senha, ip fixo se houver, boletos (em abertos e pagos), status de contrato,
se há logins simultâneos, acréscimos e descontos. Caso algo não esteja de acordo, informar imediatamente.

Iniciando seu SGP
Oi, tudo bem? Bom agora seu SGP está instalado, você recebeu os primeiros dados de acesso sendo: seulinkweb
de acesso web, login e senha para primeiro acesso.
Voce também já tem acesso ao link da central do cliente, sendo: seulinkweb/central
Algumas coisas podem estar pré-configuradas, desde que você tenha respondido o questionário inicial que foi lhe
solicitado. Isso vai lhe ajudar.
Caso não tenha, não há problema você mesmo pode realizar as primeiras configurações seguindo o manual.
Observações importantes


Leia os campos de variáveis para adaptar o seu SGP para melhor desempenho



Mantenha os cadastros completos



A maioria de suas dúvidas estará neste manual



O SUPORTE SGP estará disponível de 08hrs as 18hrs de segunda a sexta, aos sábados de 08hrs as 12hrs.



Em casos emergenciais terá um numero disponibilizado de atendimento 24/7.
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Cadastros Iniciais


Cadastro Usuários e acessos a Dashboard Widget

Para inicializar o ideal é que você comece criando os usuários de acesso ao sistema e suas permissões.

Dica: se caso tenha um numero de usuários grande, cadastre primeiro em GRUPOS, assim você não precisa
fazer permissão por permissão nos usuários, definindo apenas o grupo de atendimento.

CRIANDO USUARIOS:

Após acessar a tela para lista de usuários no canto superior direito terá o campo “adicionar usuário”

Necessário criar primeiro o login de acesso e senha, assim que salvar irá prosseguir para as próximas edições,
tente manter o cadastro completo conforme função deste usuário.

Você pode buscar palavras chaves para as permissões, selecione e as jogue para o quadro de permissões
escolhidas.
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Observações importantes: CARGOS – definam os cargos daquele usuário, principalmente o técnico precisa estar
definido para o usuário que irá utilizar o app SGP SUPORTE para o fechamento de Ordens de Serviços (OS).
Quando definido POP, o usuário pode ver os clientes daquele determinado POP. Caso não marque nenhum POP,
o usuário não irá visualizar os clientes mesmo que tenha permissões definidas para visualizar.
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Depois de finalizada as permissões, clique em SALVAR no canto inferior direito.

CRIANDO GRUPOS:

Acesse os grupos já pré-definidos pelo sistema e edite as permissões, selecionamos de exemplo “atendimento” e
no filtro “atendimento” assim definimos o grupo.

Dicas: buscar palavras chaves no filtro
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EDITANDO PERMISSÕES DASHBOARD EXISTENTE

Sequencia: Define em qual posição tem prioridade para aparecer 0/1/2/3 assim define quais aparecem primeiro.
Posição lado direito ou esquerdo da tela.
URL Name: é o que o sistema de fornece para aquele widget, consulte a tabela na pagina X para verificar quais
disponíveis.
Todos usuários: se marcado não há necessidade de marcar os quadros de permissões. Remover para selecionar
apenas usuários do quadro.

Pode definir visualização pelos Grupos de atendimentos ou por usuários.
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Cadastro Empresa

FINANCEIRO – CADASTROS – EMPRESA
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Adicione sua empresa com os dados completos, afim de não precisar voltar mais nessa aba para modificações.
Adicione também sua logo marca neste cadastro. Observe os campos cautelosamente.
Empresa cadastrada para fins de emissão de boleto, nota fiscal e dados do sistema.



Cadastro de Fornecedores

Necessário para o menu de Contas a Pagar



Cadastro de Funcionários

Necessário para controle interno.
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Cadastro de Vencimentos

Observação: Caso o seu sistema não seja migrado, será necessário realizar o cadastro dos vencimentos.
Nos casos de migração são extraídos os vencimentos existentes



Cadastro de Parâmetros Iniciais (VARIÁVEIS)

Observe atentamente cada variável abaixo antes de inserir em seu sistema, verifique se esta variável lhe atende.
Há inúmeras variáveis criadas, essas listadas no ANEXO 1 são as utilizadas no sistema até a versão atual, podendo
ainda sim surgir outras mais que serão divulgadas conforme necessidade do cliente.

Como inserir uma variável:
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Adicionar configuração

Após inserir, salvar.

Observe ao cadastrar a variável conforme orientações da tabela no ANEXO 1, observe atentamente.



Cadastro de Setores e Métodos de atendimento

Acessa SISTEMA – FERRAMENTAS – PAINEL ADMIN

Dica: Esse painel pode ser alterado diversas funcionalidades do sistema, e deixar ele conforme
características da sua empresa.
Cadastrar setores para definições em Ordens de Serviços, exemplo:
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Setor financeiro / suporte técnico ....

Métodos de atendimento, exemplo: Pessoa no local, whatsapp, central, email....



Cadastro de Formas de pagamento

Este tipo de cadastro é habilitado para o menu de Contas a Pagar.
Formas de pagamento, exemplo: Boleto, débito em conta, transferência bancária...
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Cadastro SMTP (E-mail)

Dica: Importante cadastrar o seu servidor de e-mail, para envio de boletos, notas fiscais e avisos pelo
sistema.
Acesse SISTEMA > SMTP – adicionar configuração SMTP
Ou acesse SISTEMA > FERRAMENTAS > PAINEL ADMIN > Configurações – SMTP.
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Cadastro de POP

Acesse ADMINISTRAÇÃO – POP

POP – o que é? É sua aba de cadastros de cidades/localizações.
O que ele agrega no meu sistema? Relatórios, resumo de finanças por POP, indicação do menu contas a pagar
separado por ele, visualização de planos, NAS específicos para o POP, dentre outras configurações.
Definir código do IBGE obrigatoriamente para cada POP, para emissão de nota fiscal. Sua nota fiscal
depende também dessa



Cadastro de Portador e parâmetros financeiros (banco integração)

Antes de iniciar o seu cadastro no PORTADOR, tenha em mãos as seguintes informações:
Numero de agencia e conta com dígito verificado se houver
Numero do contrato
Numero do Convenio (se o portador for sicredi, POSTO)
Numero da carteira e variação
se os boletos são layout CNAB 240 ou CNAB 400.
Com dados em mãos acesse > FINANCEIRO – CADASTROS – PORTADOR – CADASTRAR PORTADOR
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Observações importantes:
Colocar os dados da empresa
Determinar campos de instrução do boleto (se a empresa desejar)
Taxa de juros e multa que utilizado pela empresa (conforme informações passadas pelo banco ) Padrão Multa 2%
e juros 1% ao mês.

Em caso de geração automática dos boletos se atentar aos campos acima.
Primeira fatura e primeiro carne: se proporcional ou integral.
Escolher modelo do layout 240 OU 400, informado pelo banco.
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Opções de baixa do retorno: se receber com valor diferente, levando em consideração já o desconto até o
vencimento, será gerado novo boleto para o cliente.
Exemplo: Boleto de R$ 70,00 – desconto até o vencimento de R$ 10,00 reais. Cliente pagou até a data de
vencimento R$ 50,00 reais, será gerado boleto automaticamente de R$ 10,00. Se após o vencimento, irá gerar de R$
20,00 de acréscimo.

Sobre dias mínimos:
Se houver algum boleto com condição 3< dias para emissão, não será gerado.
Para o valor mínimo igualmente, qualquer condição R$ 5,00< conforme o exemplo, boleto não será gerado.

Se o Portador estiver de acordo, salvar e realizar os próximos testes para homologação da carteira (CONSULTE
REMESSA E RETORNO)
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Cadastro de Gateway de Pagamento

Acessar > FINANCEIRO – CADASTROS – GATEWAY DE PAGAMENTO

Antes de iniciar as configurações tenha em mãos:
Os dados de integração conforme orientado pelo gateway, verifique se é API ou token.
Insira os dados conforme solicitado pelo formulário do gateway
Se token: é necessário inserir url de notificação
http://ipdoseusgp:8000/ws/gerencianet/notificacao/ ou
http://ipdoseusgp:8000/ws/boletofacil/notificacao/ ou
http://ipdoseusgp:8000/ws/widepay/notificacao/
se API não é necessário URL de notificação, mas confirme os dados com o desenvolvedor de seu gateway.
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Acesse a conta de seu gateway e confira os logs/históricos de comunicação para verificar se está funcionando.

Ações que podem impedir de gerar boletos ou carnes:
- Dados de portador ou gateway de pagamento incorreto.
- Dados da empresa incorretos, CNPJ, endereço, e-mail, falta de dados.
- Dados do cliente incorreto, CPF, endereço, e-mail, falta de dados.
- Se caso você mude dados de IP, token, chaves, é necessário comunicar imediatamente para correção.
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Cadastro de Ponto de Recebimento

Após seu cadastro de Portadores ou gateway, é necessário criar um PONTO DE RECEBIMENTO, em virtude de
ser o caixa onde os títulos que foram emitidos possam ser baixados.
Acesse > FINANCEIRO – CADASTROS – PONTO DE RECEBIMENTO
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Cadastro de Modelos de contratos

Acesse FINANCEIRO – CADASTROS – CONTRATO

Há duas formas de fazer modelos de contrato, uma via HTML e outra via modelo docx (WORD).

No final da pagina existem as variáveis que devem ser adicionadas aos seus modelos de contratos, para
que assim quando imprimir o contrato do cliente seja preenchido automaticamente.
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Cadastro Plano de Internet

No cadastro de Planos de Internet é definido: velocidade, dias de bloqueio e/ou redução, seus planos de conta
(adesão e mensalidade), dentre outras funções.
Acesse> ADMINISTRAÇÃO – PLANOS – CADASTRAR
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Depois de inseridas as informações conforme as necessidades da empresa, salvar as configurações.



Cadastro de Condomínios

Utilizado para padronizar endereços, acesse ADMINISTRAÇÃO – CONDOMINIOS

Dica: você cadastra um bairro como condomínio para manter uma padronização de endereços, assim seus
funcionários seguem a padronização.
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Serviços SMS



Cadastro Gateway SMS

Para utilizar dos serviços de gateway SMS é necessário contratar serviços com terceiros, dos quais possuem
integração com o SGP, confira a lista*.

Certifique-se de usuário e senha estejam corretos, e o seu serviço de gateway possua créditos.
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 Cadastro de Avisos SMS
Acesse SISTEMA – AVISOS SMS, se definido são envios automáticos de rotina a partir das 09hrs da manhã.
Variáveis que podem ser utilizadas:
{cliente} Nome completo Do cliente
{cliente1} Primeiro nome do cliente
{titulo} Numero do titulo
{valor} Valor em aberto
{vencimento} Data de vencimento da fatura em aberto
{provedor} Nome do provedor
{link} Link do boleto (necessita variável para envio do link em formato de domínio. Em configurações criar uma
variável com o nome SMS_FATURA_URL e no conteúdo inserir o seu domínio)
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Envio individual e em lote

Para envio individual acesse > SISTEMA > SMS
Caracterize a mensagem que deseja, lembrando que por envio manual as variáveis do cliente não funciona.

Envio em LOTE acesse SISTEMA > FERRAMENTAS > SMS EM LOTE
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Cobrança SMS

Área exclusiva para cobrança de boletos, envios manuais.

 Histórico SMS
Pode-se verificar a lista de SMS enviado, acesse SISTEMA > HISTORICO SMS
verifique se estão com envio aceitos, se não possuem erros, e se seus avisos automáticos estão conforme
cadastrados.
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Modulo Cliente
Pré-cadastro e Viabilidades
Se você já cadastrou: POPs, planos de internet, vencimentos, portador, empresa. Pode iniciar o cadastro do seu
cliente.

Dicas: Quanto mais completo o seu pré-cadastro, ao aprovar o cliente para cadastrar como um cliente para
o SGP necessitará de menos informações.
APROVANDO UM PRÉ-CADASTRO
acesse para listar os pré-cadastros, irá surgir a lista
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Cadastro de viabilidade – serve apenas para impressão de ordem de serviço para confirmar se o endereço em
questão é habilitado ou não para a instalação. Aprovar a viabilidade não torna o cadastro para o cliente.
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 Cadastro Cliente
Se você já cadastrou: POPs, planos de internet, vencimentos, portador, empresa. Pode iniciar o cadastro do seu
cliente.

Dica: no cadastro do endereço verifique o símbolo dos correios e utilize preenchendo automaticamente
endereços da base.

Salve o cadastro
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Cadastro Contrato



Para gerar o contrato de um cliente, acesse a ABA ao lado “contrato”, clique em “cadastrar contrato/serviço”

SELECIONE O POP (cidade)
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Registre as demais informações do cliente, conforme endereço de cobrança e instalação.
Observação: Se marcado “GERAR OS DE INSTALAÇÃO” – assim que cadastrar será ativa uma ocorrência e OS
vinculada ao contrato em questão para ativação do cliente, ou seja sua instalação.

Mudando status de contrato e visualizando seu histórico:
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Menu OPÇÕES de contrato:

**Observação: o campo “ALTERAR TITULAR” exige que o cadastro do novo titular esteja feito, migrando apenas o
contrato do antigo para o novo.

VINCULANDO CONTRATOS DE COBRANÇA
Quando um cliente possui mais de um contrato é possível vincular o mesmo, para que dessa forma seja gerado
apenas um boleto com o valor total dos contratos unificados.
Se definida cobrança unificada, a cobrança deste serviço será direcionada para a cobrança selecionada.
Vencimento, Portador e Forma de cobrança serão ignorados e serão considerados a cobrança unificada.

Acesse o contrato que deseja tornar principal > Dados do Plano
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Cadastro Aditivo

Mudanças de contratos pela aba ADITIVOS, agrega em relatórios e um controle maior para a empresa gestora.
Os planos, vencimentos, quaisquer dados podem ser alterados acessando direto pelo contrato, contudo único
controle onde terá sobre essas trocas, serão pelo “histórico” do cliente (auditoria) portanto a dica é “Utiliza da aba
aditivos para as trocas” {plano, vencimento, pop e endereço (se mudança de endereço), fidelidade com benefícios
concedidos}

Após cadastro do aditivo, ele aguarda aprovação, assim que aprovado as mudanças no contrato são feitas a partir
dos dados que foram inseridos.
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 Cadastro Ocorrência
Ocorrências são protocolos internos de atendimento, observe pelos “tipos de ocorrências” cadastrados no sistema,
dos quais a empresa pode editar conforme sua necessidade.

Consulte os cadastros iniciais, para verificar onde cadastrar os SETORES.
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**OS: marcar esta opção determina que automaticamente já se abra a tela de OS para cadastrar, é necessário
prosseguir com dados na tela de OS e salvar.

 Cadastro Ordem de Serviço
Gerando uma Ordem de Serviço vinculada a Ocorrência já existente
OBS: Toda OS precisa de uma Ocorrência obrigatoriamente.
Se OS não for gerada a partir da Ocorrência, acesse a aba de OCORRÊNCIAS, clique em EDITAR (lápis) da
ocorrência, e acesse a aba ORDEM DE SERVIÇO
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MODELOS DE IMPRESSÃO, para alterar o modelo de impressão da OS é necessário inserir uma variável e
alterar o código HTML padrão. *Verifique lista de variáveis*



Modulo Financeiro Cliente

(Titulo/Carne avulso, Acréscimos/descontos, Promessa de pagamento, Indicações)

Visualizando a aba principal financeira do cliente, opções de cancelamento, recebimento manual (necessário
ponto de recebimento cadastrado), geração de NF individual para o cliente, impressão de boletos e envios manuais
por email.

Gerando TITULO AVULSO
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Gerando CARNÊ AVULSO

Acréscimos e Descontos
Se inserido acréscimos e descontos, ao gerar os títulos ou carnês em lotes, esses dados são inseridos adicionais
ao valor do boleto.

TIPOS DE DESCONTO:
Fixo: Acréscimo/Desconto sempre será aplicado. (não necessário informar a quantidade de parcelas)
Temporário: Acréscimo/Desconto será aplicado pela quantidade de parcelas geradas a partir do dia que inserido.
Instalação: Similar ao Temporário, porém aplicado valor da parcela na primeira fatura ou proporcionais.
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 PROMESSAS DE PAGAMENTO
Se cadastrada promessa de pagamento, a rotina de suspensão automática não irá suspender o contrato até a
data da promessa de pagamento.
É possível definir por meio de variáveis quantos dias máximo para manter uma promessa, e quantas vezes ao
mês pode-se fazer a promessa. *Consulte a lista de variáveis*
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CADASTRO DE INDICAÇÕES
Cadastro de indicação apenas será válido para os títulos emitidos em lote. Se algum título for cancelado e gerado
avulso, é necessário realizar o desconto manualmente.
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Modulo Financeiro
 Gerar Título em lote
Antes de gerar seus títulos em lote verifique se:
Os planos estão cadastrados corretamente (incluindo plano de contas)
O seu portador está de acordo com o padrão da empresa e carteira homologada

É possível que faça filtros por mês ou vencimento, observe, pois quanto maior o numero de filtros mais refinada a
pesquisa fica.
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 Gerar Carnê em lote
Antes de gerar seus carnês em lote verifique se:
Os planos estão cadastrados corretamente (incluindo plano de contas)
O seu portador está de acordo com o padrão da empresa e carteira homologada
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Imprimir carnê em lote / gateway

A Impressão em lote de carnês utilizando gateway de pagamento (boleto facil, gerencianet, etc..) poderá demorar
dependendo da quantidade de carnês selecionados. É gerado um xml para download dos carnês em gateway
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 Consultar título
É possível consultar boletos por meio do numero de boleto, numero do documento, código de barras e pelo CPF.

 Remessa bancária
Bancos portadores exigem que envie remessas bancárias para registro, alterações e/ou baixa de boletos.
Verifique os processos após baixa do arquivo de como são enviados dentro do seu internet banking
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CONSULTANDO REMESSAS GERADAS



Retorno bancário

Obtenha o arquivo de retorno do acesso ao banco, e envie para o sistema SGP.

Dica: Observe atentamente o seu retorno bancário, incluindo avisos de “ENTRADA REJEITADAS”
seus boletos podem sofrer rejeições devido a dados cadastrais do cliente ou “nosso numero” já existente.
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Modulo Nota Fiscal

 Gerar em lote
Antes de gerar suas notas fiscais em lote, verifique o cadastro completo da empresa, verifique se há código ibge
cadastrado.
IBGE – verifica em ADMINISTRAÇÃO – POP

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Notas fiscais tem período máximo de emissão no mês e envio de seus arquivos a receita, varia conforme o estado.
DATA DE EMISSÃO = MÊS DE REFERÊNCIA ,ou seja, se nota emitida dia 01/11 até dia 30/11 – referência sairá
novembro.
Observe os dados que irá inserir para filtragem de notas em sua emissão
VER IMAGEM ABAIXO
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 E-mail NF lote
Caso queira enviar em lote as notas geradas.



Gerar arquivos Fiscais ICMS 115/03

Após a emissão de notas mensais a sua empresa deve gera os arquivos de envio para SEFAZ de seu estado,
verifique as obrigatoriedades de seu estado com seu contador.



Instruções para Validação de arquivos e envio para SEFAZ

Consulte seu contador e o SEFAZ do seu estado, e busque orientações para download do VALIDADOR ICMS
115/03
e o envio do arquivo de mídia via TED.
Em caso de erros no validador consulte suporte.
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 Relatório SICI ANATEL
Acesse RELATÓRIOS – TÉCNICO – ANATEL SICI
Ao gerar o XML do sici é necessário preencher os dados que são solicitados.

Ao clicar no XML, será aberta uma nova pagina para inserção dos dados do mês de referência.
Após gerado envie pelo sistema de transmissão da Anatel.
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Modulo Contas a Pagar/Receber


Contas a pagar – cadastro e baixaAntes de realizar os cadastros, certifique-se de que os Fornecedores

estão cadastrados.
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Baixando Parcela de Contas a Pagar
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 Contas a receber

 Caixas Lançamentos ENTRADA/SAIDA
Utilizado para controle de caixa de receitas e despesas não vinculadas a clientes e/ou fornecedores
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Caixas Repasse (entre pontos de recebimento)

Caso deseje transferir receitas entre pontos
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Modulo Relatórios
 Relatório relacionado à cliente
Está aba de consulta, existem diversos campos de pesquisa para filtros, avalie a necessidade de seu relatório e
observe os campos
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Relatórios Financeiros e Caixas

Para emissão de Relatórios Financeiros verifique seus filtros de acordo com a sua necessidade.

 Gráficos Financeiros

 Mapas
Observe que os mapas funcionam se os clientes cadastrados possuem latitude e longitude.
Para centralização do mapa onde sua empresa se localiza, verifique a variável GOOGLE_MAPS_CENTER.
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 Contrato
Para emissão de Relatórios de Contratos verifique seus filtros de acordo com a sua necessidade.

 Atendimento
Exibe relatórios relacionados à Ocorrência e a Ordem de Serviço
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 Técnico

 Sistema
Onde visualiza auditoria do sistema
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