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TELA: ACESSO AO PORTAL DE NOTAS FISCAIS
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PASSO 1: Para ter acesso a tela de Login do Portal de Inserção de Notas Fiscais o usuário
deve acesser o seguinte link.

oﬁcina.proauto.org.br

TELA: LOCALIZANDO DADOS PARA LOGIN
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PASSO 2: No relatório do orçamento que a oﬁcina tem acesso, possui todos os dados
necessários para o acesso ao Portal de Notas Fiscais.
Obs: O Número do orçamento deve ser passado sem .2 ou seja, nesse exemplo o número do orçamento é 22739.2, o
número que deve ser passado é 22739.
Número do Sinistro

Número do Orçamento (olhar Obs)
CNPJ da Oﬁcina
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TELA: LOGIN

Insira aqui o CNPJ da Oﬁcina

Insira aqui o indetiﬁcador do Sinistro

Insira aqui o número do orçamento
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TELA: CADASTRO DE NOTAS FISCAIS

PASSO 3: Na tela de cadastro de notas ﬁscais de Serviços o usuário pode anexar as notas
referentes a mão de Obra do orçamento.

Valor total de notas já
inseridas

Valor Total do orçamento

Clique aqui após ﬁnalizar o cadastro de todas as notas ﬁscais
(Obs: O valor total das notas deve ser exatamente igual ao
valor total liquido do orçamento)

Clique aqui para inserir notas ﬁscais de peças

Clique aqui para inserir notas ﬁscais conjuntas de peças e serviços

Clique aqui para inserir notas ﬁscais de serviços

Clique aqui para inserir o TQR(Termo de Quitação de Reparo
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TELA: CADASTRO DE NOTAS FICAIS - PEÇAS

PASSO 4: Na tela de cadastro de notas ﬁscais de Peças o usuário pode anexar as notas
referentes as peças usadas no orçamento.

Valor total de peças.

As notas ﬁscais de mão de Obra
só podem ser cadastradas nas
notas de serviços.

O usuário pode veriﬁcar o
valor da Franquia aqui.
Clique aqui para cadastrar
as notas ﬁscais, + detalhes
na proxíma tela.

TELA: ANEXAR ARQUIVO DA NOTA FISCAL
PASSO 5: Nessa tela o usuário pode anexar os arquivos das notas ﬁscais e salvar no
processo.

Clique aqui para escolher o arquivo da nota (Obs: Somente
arquivos XML NF-e Notas Fiscais eletronicas)

Clique aqui para excluir a nota.
Nota ﬁscal já anexada.
Clique aqui para ﬁnalizar e salvar o cadastro de notas.
Clique aqui para cancelar o cadastro das notas.
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TELA: CADASTRO DE NOTAS FICAIS - SERVIÇOS
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PASSO 6: Na tela de cadastro de notas ﬁscais de Peças e Serviços o usuário pode anexar
as notas que contenham peças e serviços no mesmo arquivo.

Valor total da nota de peças.

Valor total da nota de serviços

Clique aqui para cadastrar
as notas ﬁscais( + detalhes
no passo 3)

TELA: CADASTRO DE NOTAS FICAIS - SERVIÇOS
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PASSO 7: Na tela de cadastro de notas ﬁscais de Serviços o usuário pode anexar as notas
referentes a mão de Obra do orçamento.

Clique aqui para cadastrar
as notas ﬁscais( + detalhes
no passo 3)

TELA: CADASTRO DE TQR (TERMO DE QUITAÇÃO DE REPAROS)
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PASSO 8: Na tela de cadastro TQR o usuário pode anexar o (Termo de Quitação de Reparos)
do orçamento.

Após clicar em Selecionar arquivo o usuário deve seguir o PASSO 3,
tela de anexar arquivos.

10

TELA: NOTAS JÁ CADASTRADAS

PASSO 9: Na tela CADASTRADAS, o usuário pode veriﬁcar as notas ﬁscais que já foram
cadastradas, podendo visualiar os arquivos anexados e pode também excluir notas.

Aqui o usuário pode veriﬁcar as notas que já foram cadastradas no orçamento.

Clique aqui para visualizar os arquivos da nota
Clique aqui para excluir a nota.

