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Visão geral Bilhetagem Eletrônica
Bilhetagem Eletrônica é um conceito utilizado no sistema de transportes públicos em
cidades do mundo todo e consiste, basicamente, no pagamento do valor da
passagem de forma eletrônica, através de dispositivos especiais, como o Smart Card
(cartões inteligentes) ou similares.
A Bilhetagem Eletrônica agrega vários benefícios ao sistema de transporte público,
como por exemplo, além da vantagem de não utilizar dinheiro no pagamento das
tarifas, pode-se também criar rede de integrações que permite aos usuários do
sistema realizar várias viagens pela rede de transporte (ou mesmo entre redes
distintas) com descontos e benefícios especiais conforme regras de acesso e
integração. Ainda, como beneficio agregado é possível o rastreamento dos ônibus
por GPS, onde uma rede de informações úteis é criada, agregando ao sistema maior
confiabilidade no que diz respeito a trajetos, tarifas seccionadas, entre outros
benefícios proporcionados não só pela bilhetagem eletrônica como também pelo
sistema TDMax.
O TDMax Web Commerce é uma ferramenta complementar no sistemas de
Bilhetagem Eletrônica, tem como principal objetivo proporcionar maior conforto as
empresas compradoras de créditos, pois de maneira fácil elas podem comprar, gerar
relatórios específicos e gerenciar suas movimentações.
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1 TDMax Web Commerce
1.1 Requisitos e orientações gerais



Noções básicas de informática.



Usuário previamente cadastrado
realização do primeiro acesso).



Utilizar o botão sair após concluir suas atividades (este procedimento
aumentará a segurança reduzindo a chances de pessoas não autorizadas
navegarem no sistema, visto que é necessário login e senha para se realizar o
acesso no site).



O sistema TDMax Web Commerce é uma ferramenta de simples manuseio,
deve-se no entanto ler com atenção as mensagens apresentadas nas telas.
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(para

2 Acesso

Digitar no navegador de internet o endereço do sistema
(ex: http://19.999.000.109/tdmaxwebcommerce), cada
cliente deverá utilizar seu endereço de IP.

Ferramenta
responsável pelo
cadastro
de
compradores
de
créditos via web.

Manda uma mensagem no E-mail do usuário
conforme o CPF ou CNPJ informado, recurso válido
somente para usuários previamente cadastrados no
sistema.

O estudante que desejar utilizar o sistema deve fazer uma
solicitação através desse recurso informando o seu número de
cadastro, o sistema remeterá informações relacionadas ao cadastro
do estudante caso estiverem corretas basta confirmar.
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2.1 Como realizar um cadastro – usuário Comum

Na tela inicial do WebCommerce existe a ferramenta para cadastro, após selecionada esta
opção o sistema pedirá ao usuário que informe seu CPF (no caso de usuários Comum, entre
outros) ou o CNPJ (no caso de Empresas e Escolas).

Depois de devidamente preenchidos todos os campos deve-se clicar em
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Login: nome que será utilizado para se acessar o sistema.



E-mail: endereço do e-mail do cadastro, onde as informações relacionadas ao
acesso serão enviadas.



Já possuo o cartão de acesso ao sistema: para usuários que possuem cartão (a
partir do momento em que estiverem liberados para usar o WebCommerce já
poderão comprar créditos para seus cartões).



Utilizarei o site apenas para comprar créditos para terceiros: quando o
usuário dono do cadastro utiliza o sistema somente para comprar créditos para
outros usuários, por exemplo, um usuário que deseja comprar créditos para a
empregada doméstica de sua residência.



Desejo retirar o meu cartão no posto de atendimento: caso o usuário ainda
não possua cartão ele poderá retirá-lo em um posto de atendimento após seu
cadastro for liberado pela empresa operadora do sistema.



Nome: nome do usuário.



CPF: número do CPF do usuário.



RG: número do RG do usuário.



Emissor: órgão emissor do RG.



Sexo: masculino ou feminino.



Endereço: nome da rua ou avenida onde a reside o usuário.



Bairro: nome do bairro onde reside o usuário.



Cidade: nome da cidade onde reside o usuário.



Estado: nome do Estado onde reside o usuário.



CEP: número do CEP de onde reside o usuário.



Telefone: número de telefone do usuário.



Celular: número do celular do usuário.



Fax: número de Fax do usuário.
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Depois de incluídos os dados
clicar sobre
e o
sistema retornará a tela inicial
do sistema.
As informações gravadas são enviadas para empresa operadora que avaliará o cadastro
atribuindo a ele perfil de compra entre outras características que os usuários devem possuir
antes de realizarem a compra pelo WebCommerce.
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2.2 Como realizar um cadastro – Empresa

Na tela inicial do WebCommerce existe a ferramenta para cadastro, após selecionada esta
opção o sistema pedirá ao usuário que informe seu CPF (no caso de usuários Comum, entre
outros) ou o CNPJ (no caso de Empresas e Escolas).
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Login: nome que será utilizado para se acessar o sistema.



Razão Social: nome da razão social da empresa.



Nome Fantasia: nome fantasia da empresa.



CNPJ: número do CNPJ da empresa ou escola.



IE: número da inscrição Estadual da empresa ou escola.



Endereço: nome da rua ou avenida onde localizada a empresa.



Bairro: nome do bairro onde está localizada a empresa.



Cidade/Estado: nome da cidade e do onde está localizada a empresa.



CEP: número do CEP de onde está localizada a empresa.



Site: endereço do site da empresa.



Descrição: nome do contato.



Telefone: telefone do contato.



Celular: número do celular do contato.



Fax: número do Fax do contato.



E-mail: e-mail do contato.
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2.3 Como Solicitar o acesso – Estudante

Na tela inicial do WebCommerce existe a ferramenta para solicitação, após selecionada esta
opção o sistema pedirá ao usuário que informe seu número de cadastro de estudante.

Conforme o
código do
estudante
digitado o
sistema
apresenta seu
respectivo
cadastro, devese então
confirmar as
informações e
.
Caso alguma informação esteja incorreta o usuário deve apresentar-se a um posto de
atendimento e efetuar sua solicitação apenas quando seus dados estiverem atualizados.
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2.4 Interface inicial (Ambiente de trabalho TDMAx Web Commerce)

Cabeçalho

Menu de
Opções
(Ferramentas
do Sistema).

2.5 Cabeçalho


Sair: efetua “logout” (sai do ambiente de trabalho do TDMax Web Gerencial)



Usuário: nome do usuário que estiver “logado” no sistema.



Login: nome utilizado pelo usuário para efetuar o login no sistema.



Ses. Expir.: (Sessão Expirada) exibe qual a data e a hora em que o sistema
expirará. Caso o usuário não realize nenhuma alteração até o momento da
expiração, o sistema realizará um logout automático obrigando o usuário realizar
novamente o login, porém caso o usuário faça alguma alteração o tempo de
expiração se prolongará.



Data / Hora e localização: exibe a data, a hora e o nome da cidade cadastrada no
sistema.
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3 Página Inicial
l
Esse recurso é um atalho que tem a finalidade de retornar a página inicial do TDMax
Web Commerce do ponto em que se esteja, ou seja, caso o usuário esteja
navegando em algum item da página do TDMax Web Commerce e por algum motivo
desejar voltar a página inicial do site basta clicar sobre o atalho
e o
sistema exibirá a página inicial.

4 Troca de Senha

Essa é uma ferramenta bem especifica e objetiva para usuários que já são
cadastrados no sistema e que por algum motivo desejam alterar sua respectiva
senha.

Alterar Senha: preencher os campos “Senha atual”,
“Nova Senha” e “Confirmação da Nova Senha” e clicar
sobre

.

O usuário que desejar trocar sua senha deve estar
“logado” no sistema para realizar a alteração de sua
senha.
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Empresa

Essa ferramenta possibilita visualizar os dados de cadastro da empresa “logada” bem
como vincular funcionários e cadastrar departamentos na empresa.
Aba Empresa
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Código: número gerado pelo sistema que serve de identificação para empresa.



Login: nome que será utilizado para se acessar o sistema.



Razão Social: nome da razão social da empresa.



Nome Fantasia: nome fantasia da empresa.



CNPJ: número do CNPJ da empresa ou escola.



IE: número da inscrição Estadual da empresa ou escola.



Endereço: nome da rua ou avenida onde localizada a empresa.



Bairro: nome do bairro onde está localizada a empresa.



Cidade/Estado: nome da cidade e do onde está localizada a empresa.



CEP: número do CEP de onde está localizada a empresa.



Site: endereço do site da empresa.



Descrição: nome do contato.



Telefone: telefone do contato.



Celular: número do celular do contato.



Fax: número do Fax do contato.



E-mail: e-mail do contato.
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Aba Funcionários
Permite se vincular funcionários a empresa.

Para vincular um funcionário a empresa basta clicar sob a
e para desvincular clicar em
, deve-se, entretanto estar
com o funcionário já selecionado para efetuar o vinculo ou a
desvinculação. Depois de realizadas as alterações é necessário
clicar sobre
para que as modificações sejam gravadas no
sistema.
Para efetuar uma busca basta
digitar alguma informação
relacionada ao cadastro e o
sistema trará cadastros
relacionadas à busca realizada.
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Aba Departamento
Esse recurso possibilita a criação de departamentos onde se pode, por exemplo,
permitir que os funcionários vinculados a um determinado departamento acessem o
WebCommerce e comprem créditos via Web.

Clicando sobre o nome do departamento pode-se editar as
informações contidas nos mesmos.

Clicando sobre o botão
o sistema remeterá a
uma tela de cadastro onde possível criar o
departamento bem como vincular os funcionários
atrelados a ele.
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Departamento: nome do departamento (não deve conter espaço).



E-mail: e-mail do responsável pelo departamento.



Criar Senha p/ acesso Web: gera uma senha para o acesso dos funcionários
vinculados ao departamento e a envia para o e-mail cadastrado (para garantir o
acesso do departamento de Compra online deve-se selecionar “Criar Senha p/
Acesso Web”).

Antes de vincular um funcionário ao departamento deve-se
salvar os dados preenchidos em Departamento e E-mail.

Para vincular um funcionário ao departamento em foco basta clicar sob

e para desvincular

clicar em
, entretanto deve-se estar com o funcionário já selecionado para efetuar o vinculo ou
a desvinculação.
Depois de realizadas as alterações é necessário clicar sobre
modificações sejam gravadas no sistema.
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5 Cadastro de Funcionários

Ferramenta responsável pelo cadastro de funcionários via WebCommerce.

Novo cadastro: digitar o número do CPF do funcionário a ser cadastrado e clicar sobre
,o
sistema remeterá a uma tela onde se pode inserir os dados referentes ao funcionário em foco.
Consultar Cadastro: Para se consultar um cadastro que já consta no banco de dados do sistema
deve-se inserir o número do CPF do mesmo no campo de busca e clicar sobre
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Alterar/Consultar Cadastro
Alterar/ Consultar
Cadastro: Esta
mensagem é exibida
toda vez que o
cadastro ainda não
estiver associado à
empresa, para
associa-lo clicar
sobre

Basta alterar os dados conforme necessário e clicar sobre
gravadas no sistema.
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Cadastro

Para que as informações sejam gravadas no sistema deve-se clicar sobre
campos estarem devidamente preenchidos.



Nome: nome do funcionário.



CPF: número do CPF do funcionário.



RG: número do RG do funcionário.



Emissor: Órgão Emissor do RG do funcionário.



Sexo: Masculino ou Feminino.



Endereço: nome da rua ou avenida onde reside o funcionário.



Bairro: nome do bairro onde reside o funcionário.



Cidade: nome da cidade onde reside o funcionário.



Estado: nome do Estado onde reside o funcionário.



CEP: número do CEP de onde reside o funcionário.



E-mail: endereço do e-mail do funcionário.



Telefone: número de telefone do funcionário.



Celular: número do celular do funcionário.



Fax: número do FAX do funcionário.
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6 Associação de VT

Esse recurso possibilita associar os cartões vinculados à empresa aos seus
respectivos usuários.

O sistema carrega uma lista com os cartões vinculados à empresa no sistema, geralmente a única
informação que vem carregada é o número de série do cartão estabelecido pela a empresa
rodoviária que forneceu os cartões, para associar um cartão ao seu portador basta clicar sobre o
número de serie do mesmo.


Empresa: nome da empresa “logada” no sistema.



Cartão: campo de busca onde é possível digitar o número de série do cartão, logo o
sistema exibirá na lista o cartão buscado, depois de digitado o nome deve-se clicar
em

.



Ativar paginação: caso existam muitos registros, o sistema os exibe em páginas ao
invés de colocá-los em uma única página.



Cartões: quantidade de cartões exibidos por página deve-se clicar sobre
validar o valor inserido.
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para

7 Compra

Através dessa ferramenta é possível realizar a compra de créditos conforme
necessidade e atribuí-los aos cartões vinculados.
Aba Cartões Disponíveis
Lista os cartões vinculados a empresa.
A venda pode ser
por crédito
(unidades) ou por
valor (dinheiro),
logo se deve
selecionar a opção
correspondente à
necessidade
(algumas
empresas liberam
apenas um tipo de
venda).

Comprar créditos: para realizar uma compra idêntica a uma feita anteriormente através de
“Pedidos Anteriores” pode-se selecionar a data do pedido antigo e o sistema aplicará às mesmas
configurações do pedido antigo a nova compra.
Para compras que sejam diferentes de outras já realizadas, deve-se selecionar os cartões que
receberão os créditos e preencher os campos com os valores desejados e depois de configuradas
as informações clicar sobre
, as informações adicionadas irão para Aba Cartões
Selecionados onde ocorre a segunda etapa do processo de compra.
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Pedidos Anteriores: lista com datas de compras já realizadas no sistema, útil para
novas compras que sejam idênticas a alguma realizada anteriormente. Selecionando
uma data de uma compra já realizada o sistema aplicará as mesmas informações à
compra atual em foco.



Produto: produto que será vendido.



Tarifa: valor correspondente ao produto selecionado.



Quantidade: quantidade de créditos a ser comprado.



Total: valor total da compra, quantidade de créditos vezes o valor do produto.



Total Geral: quantidade de créditos multiplicados pela quantidade de cartões
selecionados.



Total da Compra: total geral multiplicado pelo valor do produto.



Total de descontos: geralmente algumas empresas municipais, federais ou
estaduais não pagam impostos sobre o valor da tarifa, logo sobre o valor total da
compra é calculado o desconto que será dado sobre a compra abatendo então do
total em dinheiro o valor correspondente aos impostos, a porcentagem de desconto
é configurada pela Transdata Smart.



Total em Dinheiro: valor a ser pago.

MANUAL TDMax Web Commerce

Transdata Smart ®

Versão:0.1

Pág. 24

Aba Cartões Disponíveis
Lista os cartões selecionados na Aba Cartões Disponíveis que irão receber os
créditos.

Comprar créditos: deve-se selecionar o cartão se
deseja remover da lista compra e clicar sobre
Efetivar Compra: depois de conferidos os dados deve-se clicar em
, se o bloqueador de “pop-ups” estiver desabilitado será
exibido o boleto correspondente à compra.
Basta um clique sobre
para efetuar a compra para
realizar novamente uma compra deve-se iniciar novamente o
procedimento de compra selecionando os cartões, o produto, etc.
O Cupom de desconto é basicamente os créditos que já estavam liberados para serem inseridos
no cartão mas que por motivo, por exemplo, de perda do cartão não foram inseridos no mesmo,
logo quando são enviados pelo administrador do sistema para a conta corrente do usuário ou da
empresa, o Cupom de Desconto fica na conta corrente do usuário ou da empresa até que os
mesmos realizem novas compras onde o Cupom de Desconto será utilizado para abater o valor da
recarga.
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Aba Importação
Essa ferramenta tem como função auxiliar empresas que utilizam, por exemplo, um
sistema de gestão de funcionários onde conforme necessidades especiais lhe sejam
mais conveniente exportar os dados desse software (o formato deve ser em XML e
estar conforme o layout estabelecido pela Transdata), através do recurso de
importação ele importa para o sistema o arquivo com os dados referentes aos
cartões, caso alguma das informações estejam incorretas o sistema exibira uma
mensagem de erro, e só irão para a Aba Cartões Selecionados cartões que estejam
vinculados a empresa e cujos dados estavam corretos.
Após a busca do
arquivo deve-se
clicar sobre
logo o sistema
enviará os
cartões que
receberão os
créditos para
Aba Cartões
Selecionados
onde ocorre a
segunda parte
do procedimento
de compra por
importação de
dados sendo que
é possível
também verificar
os dados.
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Arquivo: ferramenta de busca deve-se clicar em
para realização da
busca do arquivo com os dados em formato XML após exportação deve-se clicar
sobre.



Produto: tipo de produto que será atribuído aos cartões importado.



Tarifa: valor do produto.



Gerar e baixar layout de importação: gera um arquivo com o layout de
importação que deve ser utilizado.



Baixar arquivo de importação: gera um arquivo com os dados de todos os cartões
vinculados a empresa em formato XML e no layout Transdata.

Exemplo de uma arquivo XML aberto como planilha no Excel.



Baixar exemplo de importação: gera um arquivo XML com uma breve explicação
dos campos.



Total Geral (Créditos): somatória dos créditos.



Total da compra: quantidade total de créditos multiplicados pelo valor da tarifa.



Total de descontos: geralmente algumas empresas municipais, federais ou
estaduais não pagam impostos sobre o valor da tarifa, logo sobre o valor total da
compra é calculado o desconto que será dado sobre a compra abatendo então do
total em dinheiro o valor correspondente aos impostos, a porcentagem de desconto
é configurada pela Transdata Smart.



Total em dinheiro: valor total a ser pago.
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8 Histórico de Pedidos

Através dessa ferramenta é possível visualizar as ultimas movimentações de
compras realizadas no sistema.

Filtro: para realização de uma busca de pedidos mais
especifica pode-se selecionar em “Situação” o status em
que o pedido se encontra, por exemplo, cancelado, pago,
entre outros presentes na lista de seleção.

Boleto: para visualizar o boleto da compra basta clicar sobre o ícone
correspondente ao pedido desejado e o sistema exibirá o
boleto correspondente ao pedido.
Recibo de Venda: selecionar o pedido que se deseja visualizar detalhes e clicar sobre
, e será exibido na tela o recibo correspondente ao pedido selecionado.
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9

Importação Funcionários

A importação de funcionários é responsável pela transferência de dados de
funcionários de outra base de dados para o sistema TDMax.

Para buscar arquivos XML basta clicar em

.



Gerar e baixar layout de importação: gera um arquivo com o layout de
importação que deve ser utilizado para importação.



Baixar exemplo de importação: gera um arquivo XML com uma breve explicação
dos campos.
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Copyright© Transdata Smart Indústria e Automação. Todos os direitos reservados.

Devido às constantes atualizações do nosso sistema atendendo às demandas tecnológicas e
pesquisas para melhor atendimento das necessidades de nossos clientes, este documento
está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas
Revisão 0.1 / Outubro de 2010
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