COMO ENTRAR NO SISTEMA

1) Preencha o campo usuário, senha e código conforme imagem abaixo:

2) Após preencher esses campos e clicar em login a tela inicial do sistema
irá aparecer.

COMO CRIAR PROTESTOS

1) Clique no menu Protesto e em seguida, Criar/Editar Títulos:

2) Preencha a quantidade de títulos que deseja digitar e clique no botão
Cadastrar

3) Será mostrado uma tela para o preenchimento dos dados do título,
preencha todos os dados corretamente:

ENDEREÇO DO DF

O CNPJ/CPF é obrigatório, bem
como os outros dados do
devedor.

NOME DO DEVEDOR

Digite o CNPJ/CPF corretamente,
pois se estiver incorreto ele irá
ser devolvido e será cobrado.
O endereço pode conter no máximo
45 caracteres, caso seja maior que
isso você pode abreviar.
A praça de pagamento será a
referência do próprio título.
Obs.: No caso de cheques a praça de
pagamento é a cidade da agência

Se o título for uma DSI ou DMI mude
o “Título aceito?” Para “Não”
O endosso será sempre M – Endosso Mandato
No caso de cheques a emissão será a
mesma data do vencimento, pois é
uma ordem de pagamento à vista.
Não esqueça de clicar em Preencher
dados de cheque, e preencher as
informações solicitadas.

ENDEREÇO FORA DO DF (SOMENTE
DUPLICATAS POR INDICAÇÃO – DMI / DSI)

O CNPJ/CPF é obrigatório, bem
como os outros dados do
devedor.
Digite o CNPJ/CPF corretamente,
pois se estiver incorreto ele irá
ser devolvido e será cobrado.
O endereço pode conter no máximo
45 caracteres, caso seja maior que
isso você pode abreviar e deverá
escrever após o endereço: (PC BSB)
A praça de pagamento será sempre
Brasília

Duplicatas sem título físico (DSI –
Duplicata de Serviço ou DMI –
Duplicata Mercantil)
Mude o “Título aceito?” Para “Não”
O endosso será sempre M – Endosso Mandato

4) Após digitar todas as informações clique em Incluir.

5) Na tela seguinte você poderá imprimir um relatório.
Caso não seja uma DSI ou DMI (Duplicatas por indicação), você deverá
imprimir esse relatório, anexar aos títulos originais e entregar na CDL no prazo
de 24h.

6) Na opção Protestos > Criar/Editar Títulos, você pode visualizar todos os
títulos digitados bem como editar e/ou excluir no decorrer do dia até às
16:00.

COMO VISUALIZAR O STATUS DOS TÍTULOS
1) Clique em Protestos > Meus Títulos

2) Será exibida uma tela com os títulos e o status.

3) Para exibir os detalhes do título, clique sobre ele, será exibida uma tela
com os detalhes do título:

