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I-

TELA INICIAL

O sistema terá seu acesso restrito pelo uso da
certificação digital. Quando acessá-lo pela primeira
vez, será necessário solicitar seu cadastramento
através da opção: “Primeiro acesso? Clique aqui…”. Siga as instruções apresentadas no
formulário de cadastro para solicitar o seu cadastramento (vide índice II – Formulário de
Cadastro) ou ligue para nossa central de atendimento no telefone: 0800-021-2383.
O certificado digital é um
documento eletrônico assinado
digitalmente por uma terceira
parte confiável, que associa
uma
entidade
(pessoa,
processo, servidor) a uma
chave pública. Um certificado
digital contém os dados de seu
titular, tais como nome, e-mail,
CPF, chave pública, nome e
assinatura
da
Autoridade
Certificadora que o emitiu.
Na prática, o certificado digital funciona como uma carteira de identidade virtual que
permite a identificação segura de uma mensagem ou transação em rede de computadores.
O processo de certificação digital utiliza procedimentos lógicos e matemáticos para
assegurar confidencialidade, integridade das informações e confirmação de autoria.
Se o seu cadastro já foi realizado, basta utilizar o
botão “Validar Certificado Digital” para acessar o
sistema.

Seu certificado será validado em dois momentos no processo: para acessar no sistema e
para solicitar o cadastramento. Em alguns navegadores (programa para acessar
conteúdo da internet) será necessário autorizar a execução do programa que controla os
certificados digitais. Cada um deles tem seu próprio método de apresentar as telas, e para
fins de montagem e exemplificação das rotinas deste manual, utilizamos o navegador
Firefox na versão 41.0.1.
O programa gerenciador dos certificados
apresentará uma tela solicitando autorização
para execução da aplicação. Pressione o
botão “Executar” para prosseguir.
Observação: você poderá optar por não
exibir mais esta tela utilizando a opção: “Não
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mostrar novamente para aplicações do editor e local acima”.

Em seguida você precisará dar
permissão para executar o processo de
checagem do certificado através do
botão “Permitir”
Observação: você poderá optar por não
exibir mais esta tela utilizando a opção:
“Não exibir novamente para esta
aplicação e site”.

Selecione seu certificado e pressione
o botão “Confirmar”.
Se o certificado for validado, o
sistema prosseguirá com as rotinas.
Do contrário, você receberá uma
mensagem alertando sobre a não
validação. Em caso de dúvida, por
favor, ligue para nossa central de
atendimento no telefone: 0800-0212383
Caso desista de dar sequência no
processo, basta pressione o botão
“Cancelar”.
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II - Formulário de Cadastro
Siga os passos abaixo para solicitar seu cadastro:

 Informações:
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 Validação do certificado:
O cadastramento deve ser realizado apenas através do seu Certificado Digital e-CNPJ no
padrão ICP Brasil.
Clique no botão “Validar Certificado”, selecione seu certificado e pressione o botão
confirmar.

Se não houver nenhum problema,
o
sistema
retornará
uma
mensagem alertando que
o
processo foi executado com
sucesso
e
sinalizará que o certificado está validado. Pressione o botão “Próximo”
para prosseguir.
Do contrário, você receberá uma mensagem alertando sobre a não validação. Em caso de
dúvida, por favor, ligue para nossa central de atendimento no telefone: 0800-021-2383.
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 Dados do usuário:
Preencha os campos e pressione o botão “Próximo” para prosseguir.
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 Dados da empresa:
Preencha os campos e pressione o botão “Próximo” para prosseguir.
Informe os dados da empresa
e o tipo de produção da água
mineral e ou adicionada de
sais, bem como a previsão de
consumo médio de selos por
mês. Este dados será de
extrema importância para o
controle e reposição de
estoque de selos.
Em seguida será necessário
informar os dados de endereço
da empresa e sua localização.
A informação é registrada no
cadastro da empresa e será
utilizada para os processos de
produção, controle de estoque
e reposição e faturamento.
Sistema está preparado para
registrar outro ponto de
entrega diferente do endereço
de cadastro da envasadora. E
se este for o caso,
desmarque a opção
“Utilizar o mesmo endereço do
cadastro”.
Ao
clicar
nesta
opção, o sistema
fará a liberação dos campos para informar os dados do endereço de entrega.
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 Dados do marca:
Informe a(s) marca(s) e demais informações como: Condições termais, PH do poço, etc.

Fique atento à descrição da marca e digite até 15
caracteres. Nas informações complementares é
importante que se tenha os dados a respeito das
condições termais, PH do poço e entre outros.
Estes dados são requisitos e serão apresentadas à população quando o selo for
consultado.
Outro ponto importante é tratada na imagem do rótulo. É necessário anexar a imagem do
rótulo no processo de cadastramento da empresa, pois esta informação é base para
consistência dos dados de cadastro com o tipo e marca da água.
Ao final, pressione o botão “Finalizar” para prosseguir e em seguida, pressione o botão
“Enviar” para finalizar o processo.
Seus dados serão encaminhados ao centro de atendimento da Valid para cadastro e você
será comunicado a respeito da liberação para acesso do sistema.
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