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1. Introdução
1.1 Objetivo deste documento
Temos como objetivo deste documento, apresentar as funcionalidades do sistema Acionamento
Eletrônico do GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE para o usuário com o perfil Prestador
Acionamento e Visado.

1.2 Configurações mínimas para o acesso ao Acionamento Eletrônico
1.2.1 Navegador obrigatório para o sistema
Para utilizar o sistema de Acionamento Eletrônico do GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE você
deverá ter instalado o navegador Internet Explorer versão 10.0.

1.2.2 Adicione o site do Acionamento Eletrônico em sites confiáveis
Para esta configuração, você deverá seguir os passos abaixo:
1. No Internet Explorer clique no botão Ferramentas e então clique em Opções da Internet.
2. Clique na guia Segurança e em seguida selecione Sites Confiáveis deixando-o marcado.
3. Clique no botão Sites. Abrirá uma nova tela, e nesta retire a marcação de “Exigir
verificação do servidor (https:) para todos os sites desta zona” deixando-o desmarcado.
4. No campo “Adicionar este site à zona” coloque o endereço do sistema de Acionamento
Eletrônico http://assistencia.bbmapfre.com.br e por último clique em Fechar.

1.2.3 Permitir pop-ups do site http://assistencia.bbmapfre.com.br
Por padrão, o Internet Explorer bloqueia a abertura de pop-ups para a abertura de telas neste
formato.
Para permitir pop-ups, você deverá seguir os passos abaixo:
1. No Internet Explorer clique no botão Ferramentas, depois clique em Bloqueador de Popups e então clique em Configurações do Bloqueador de Pop-ups.
2. Na
caixa
Endereço
do
site
com
permissão,
digite
o
endereço
(http://assistencia.bbmapfre.com.br) e em seguida clique em Adicionar e depois clique em
Fechar.
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1.3 Diagrama de Funcionalidades do sistema
Abaixo apresentamos as funcionalidades presentes no sistema Acionamento Eletrônico e que serão
demonstradas neste documento

Figura: Diagrama de Funcionalidades

1.4 Descrição das Funcionalidades
1.4.1 A. Tela de Login
Esta funcionalidade permite a entrada no sistema de Acionamento Eletrônico.
Você receberá diretamente da equipe de Rede de Prestadores do GRUPO SEGURADOR BB E
MAPFRE o Usuário e a Senha de acesso.

1.4.2 B. Tela Principal (Home)
Esta funcionalidade apresenta a tela Principal do sistema Acionamento Eletrônico. Através desta tela
você terá acesso a todas as outras funcionalidades do sistema.
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1.4.3 C. Acionamento
Esta funcionalidade dará acesso ao recebimento de Serviço, tratamento do Vale Placa e Conclusão
do Serviço. Também dará acesso a consulta de Serviços aos quais você tenha participado.

1.4.4 D. Visado
Esta funcionalidade dará acesso ao tratamento e consulta dos seus Movimentos Econômicos, bem
como o tratamento das suas Faturas.
Abaixo descrevemos todas as funcionalidades presentes neste módulo.

D.1

No.

Módulo
Movimentos a Faturar

D.2

Tratar Divergências

D.3

Fechar Fatura

D.4

Consulta Fatura ME

Descrição
Nesta funcionalidade você fará o tratamento dos seus Movimentos
Econômicos relacionados aos serviços Prestados de Assistência
para o GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE.
Nesta funcionalidade você fará o tratamento dos Movimentos
Econômicos identificados com valores divergêntes, ou seja,
incompatíveis com o serviço realizado.
Nesta funcionalidade você fará o fechamento das Faturas
relacionadas aos Movimentos Econômicos dos seus Serviços
prestados.
Nesta funcionalidade você poderá consultar todas as suas Faturas e
Movimentos Econômicos dos seus serviços prestados.

1.4.5 E. Geral
Esta funcionalidade dará acesso aos módulos auxiliares do sistema Acionamento Eletrônico.
Abaixo descrevemos todas as funcionalidades presentes neste módulo.
No.

Módulo

E.1

F.A.Q

E.2

Manuais e Arquivos

E.3

Notícias

Descrição
Nesta funcionalidade você terá acesso aos registros de F.A.Q
(Frequently asked question), ou seja, aos registros de perguntas
frequências do dia-a-dia no tratamento dos Serviços de Assistência
do GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE.
Nesta funcionalidade você terá acesso aos documentos de manuais
e arquivos disponibilizados pelo GRUPO SEGURADOR BB E
MAPFRE.
Nesta funcionalidade você terá acesso às Notícias e Mensagens
direcionadas para você ou para a sua região de atendimento.
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2. Telas do Sistema
2.1 Login de Acesso ao Sistema

Descrição Funcional:

O sistema Acionamento Eletrônico do GRUPO SEGURADOR BB E
MAPFRE
está
disponível
através
do
link
www.assistencia.bbmapfre.com.br.
Ao acessar este link, você estará na tela de acesso ao sistema
Acionamento Eletrônico.
O primeiro Usuário e Senha serão fornecidos pela equipe de Redes de
Prestadores do GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE.

Afigura abaixo apresenta a tela de login, ou acesso ao sistema.

Figura: Tela de Login de acesso ao sistema Acionamento Eletrônico

2.1.1 Objetos da tela de Login de acesso ao sistema
No.
1.

Objeto

Descrição
Botão Acessar o sistema

Ação/Comportamento
Este botão permitirá o acesso ao sistema
Acionamento Eletrônico.
Para acessar o sistema, bastará informar o seu
Usuário e sua Senha de acesso.
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2.1.2 Campos da tela de Login de acesso ao sistema
No.
1.

Campo
Usuário

2.

Senha

Tela de acesso ao sistema Acionamento Eletrônico
Descrição
Neste campo você deverá informar o seu Usuário de acesso
ao sistema Acionamento Eletrônico.
Esta informação foi fornecida pela Rede de Prestadores do
GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE.
Texto Neste campo você deverá informar a sua Senha de acesso ao
sistema Acionamento Eletrônico.
Esta informação foi fornecida pela Rede de Prestadores do
GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE.
Tipo
Texto

Obrigatório
Sim

Sim

2.1.3 Regras de Negócio para a tela de Login de acesso ao sistema
No.
1.

2.

Descrição da Regra
Você deverá preencher os campos Usuário e Senha para acesso ao sistema.
Os valores deverão ser preenchidos de acordo com os dados informados pelo GRUPO SEGURADOR
BB E MAPFRE, ou seja, deverá respeitar as letras maiúsculas e minúsculas.
Caso você esteja acessando o sistema de uma outra máquina, ao fazer o login numa nova máquina, a
sessão anterior será desativada e você poderá continuar trabalhando normalmente na nova máquina em
que fez o acesso.
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2.2 Tela Principal do sistema (Home)
Esta tela disponibilizará o acesso a todas as funcionalidades do sistema.
Sempre que você quiser mudar de uma funcionalidade para outra, você
poderá fazer utilizando do menu presente nesta tela.

Descrição Funcional:

Figura: Tela Principal do sistema

2.2.1 Objetos da tela Principal (Home) do sistema
No.
1.

Objeto

Descrição
Identificação
do Prestador

2.

CPF/CNPJ

3.

Identificação
do Usuário que
está
acessando
o
sistema
Sair
do
Sistema

4.

5.

6.

Menu
de
funcionalidades

Notícias e Mensagens

Tabela
de
Notícias
e
Mensagens
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Ação/Comportamento
Neste local é apresentado
automaticamente o seu nome de
cadastro no sistema Acionamento
Eletrônico
Neste local é apresentado
automaticamente o CPF ou CNPJ
de
cadastro
no
sistema
Acionamento Eletrônico
Neste local é apresentado o
Usuário que fez acesso ao
sistema Acionamento Eletrônico.

Este link permite que você faça
um
logoff
do
sistema
Acionamento Eletrônico, ou seja,
quando você for se desconectar
do sistema, você poderá utilizar
este link.
Você poderá utilizar o menu de
funcionalidades para ter acesso a
todas as funcionalidades do
sistema Acionamento Eletrônico.
Apresenta
as
Notícias
e
Mensagens destinadas a você.
Todos esses registros foram
direcionados a você através da
equipe de Rede de Prestadores
do GRUPO SEGURADOR BB E
MAPFRE.
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2.2.2 Regras de Negócio para a tela Principal do sistema
No.
1.

2.

Descrição da Regra
A tabela de Notícias e Mensagens apresentará a você todas as Notícias e Mensagens registradas pela
equipe de Rede de Prestadores.
Quando você acessar uma Notícia ou Mensagem a mesma sairá da tabela da tela principal e somente
poderá ser novamente visualizada diretamente na funcionalidade de Notícias através do menu Geral.
Sempre que você fizer o acesso ao sistema, a sessão feita anteriormente será desativada, assim você
poderá continuar a trabalhar na máquina atual.

3.

4.

Ao acionar a funcionalidade
no menu de funcionalidades, você será direcionado para a
tela de tratamento de Serviços de Assistência.
As funcionalidades para tratamento dos Movimentos Econômicos e suas Faturas estão disponíveis no
link

5.

, conforme abaixo:

As funcionalidades complementares de: F.A.Q, Notícias e Manuais e Arquivos estão disponíveis no link
, conforme abaixo:

6.
Sempre que for acionado o link

, você será direcionado para a tela Principal do sistema.
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2.3 Acionamento Eletrônico

Descrição Funcional:

Esta tela possibilita o tratamento de todos os serviços de Assistência que
o GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE enviará para você.
Nesta tela teremos toda a tratativa dos serviços, como:
 Aceite ou Recusa do Serviço;
 Administração do Vale Placa e Conclusão do Serviço;
 Consulta dos Serviços que você tenha realizado ou
simplesmente que os sistema tenha apresentado para você.

Figura: Tela do Acionamento Eletrônico
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2.3.1 Objetos da tela de Acionamento Eletrônico
No.
1.

2.

Objeto

Descrição
Botão
de
Conexão
para
recebimento de
serviço
Botão
de
desconexão

Ação/Comportamento
Este botão permite a sua
conexão para o recebimento de
serviços de Assistência.
Este
botão
faz
a
sua
desconexão do recebimento de
serviços.
Esta figura indica se você está
conectado ou desconectado do
sistema para o recebimento de
serviços de Assistência.

3.

Figura
Conexão
Desconexão

de
ou

4.

Quadro
mensagens

de

Neste quadro são apresentadas
as últimas 5 notícias ou
mensagens destinadas a sua
base.

5.

Gráfico
de
acompanhamento
de Serviços

Este
gráfico
apresenta
a
quantidade de serviços que
você tenha participado no dia.

6.

Botão
Serviços

7.

Botão
Recusar
Serviços

8.

Botão Validar o
vale-placa

9.

Botão
Conclusão
Serviço

Este botão deve ser utilizado
para aceitar o serviço de
Assistência oferecido a você.
Este botão deve ser utilizado
para recusar o serviço de
Assistência oferecido a você.
Este botão deve ser utilizado
para validar a placa do veículo
que você está prestando
serviço.
Este botão deve ser utilizado
para indicar a conclusão do
serviço.

Aceitar

de
de

2.3.2 Campos da tela de Acionamento Eletrônico
Tabela de Serviços Imediatos
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No.
1.

Campo
Bandeira

Tipo
Imagem

2.

Tempo
Restante
Tipo
Serviço

Hora

Texto

5.

Modelo
Veículo
Endereço

6.

Previsão

Texto

3.

4.

Texto

Texto

Descrição
Neste campo é apresentada o logo das Empresas Banco do
Brasil ou Mapfre Seguros, de acordo com a informação do
Segurado.
Neste campo é apresentado o tempo restante para que você
Aceite ou Recuse o serviço disponível.
Neste campo é apresentada o tipo ou a modalidade do
Serviço disponível, exemplo:

GUINCHO PARA VEÍCULO

GUINCHO PARA CAMINHÃO

SOS VEÍCULO

Etc.
Neste campo é apresentado a marca e o modelo do veículo

Obrigatório
Não se aplica

Neste campo é apresentado o endereço do local da
ocorrência.
Neste campo é apresentado o tempo de previsão de
chegada até o local da ocorrência.

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Tabela de Vale Placa e Conclusão do Serviço

No.
1.

Campo
Bandeira

Tipo
Imagem

Descrição
Neste campo é apresentada o logo das Empresas Banco
do Brasil ou Mapfre Seguros, de acordo com a informação
do Segurado.
Neste campo é apresentado o número do Movimento
Econômico relacionado

Obrigatório
Não se aplica

2.

ME

Texto

3.

Previsão

Texto

Neste campo é apresentado o tempo de previsão de
chegada até o local da ocorrência.

Não se aplica

4.

Tempo
Restante

Hora

Neste campo é apresentado o tempo restante de chegada
ao local da ocorrência.

Não se aplica

5.

Data
Serviço

Data/Hora

Neste campo é apresentada a data e hora da realização do
serviço.

Não se aplica
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6.

Agendado

Data/Hora

Neste campo é apresentada a data e hora do
agendamento do serviço, quando o mesmo trata-se de um
serviço agendado.
Neste campo é apresentada a placa do veículo da
ocorrência.

Não se aplica

7.

Placa

Texto

8.

Vale Placa

Texto

Neste campo você informará os dois dígitos finais da placa
do veículo para fazer o Vale Placa.

Sim

9.

Usuário

Texto

Neste campo é apresentado o login do usuário da sua
Base que realizou o Aceite do serviço em questão.

Não se aplica

Não se aplica

2.3.3 Regras de Negócio do Acionamento Eletrônico
No.
1.

Descrição da Regra
Conectar no sistema para o recebimento de Serviços.
Para estar conectado para o recebimento de serviços de Assistência você deve acionar o botão
.
Após acionar este botão, o sistema fará sua conexão no sistema. Note que a barra de conexão será
iniciada e marcará a data e hora do início da sua conexão, conforme a figura abaixo:

A figura de conexão, ficará inicialmente na cor Verde Claro, conforme a figura abaixo. A cor Verde Claro
indica que o sistema está atualizando a sua conexão para o recebimento de serviços.

Você estará totalmente conectado quando a figura de conexão estiver na cor Verde Escuro, conforme a
figura abaixo:

Importante:
Caso a figura de conexão esteja na cor Vermelha, conforme a figura abaixo, indica que
você não está conectado para o recebimento de serviços.
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Importante:
Você poderá se conectar em diferentes máquinas da sua base, porém terá que usar
um login diferente em cada máquina.
2.

Desconectar do recebimento de serviço

Para se desconectar para não receber mais serviços, basta acionar o botão
verá que que a figura de conexão ficará na cor Vermelha.
3.

. Você

Aceitar um Serviço
Quando um serviço for oferecido para você, um alarme sosoro tocará na sua máquina, e o serviço será
apresentado conforme a figura abaixo:

Para aceitar um serviço, bastará você clicar sobre o serviço desejado e acionar o botão

Após acionar o botão Aceitar, o serviço sairá da tabela de serviços imediatos e será apresentado na
tabela de Vale Placa.
4.

Recusar um Serviço
Quando um serviço for oferecido para você, um alarme sosoro tocará na sua máquina, e o serviço será
apresentado conforme a figura abaixo:

Manual Novo Acionamento Eletrônico - Perfil Acionamento e Visado

Página 15 de 46

Para recusar um serviço, bastará você clicar sobre o serviço desejado e acionar o botão
.
Uma tela para a confirmação da recusa será apresentada, conforme a figura abaixo.

Para completar a recusa do serviço, você deverá informar a sua senha e informar um motivo da Recusa.
Após preencher as informações acima, você deverá clicar no botão

5

.

Caso você não queria confirmar a recusa do serviço, você deverá clicar no botão
Acompanhar Notícias e Mensagens
A figura abaixo apresentará as 5 últimas notícias destinadas à sua Base.
Para visualizar todas as notícias e mensagens, bastará você acessar a funcionalidade de Notícias e
Mensagens na tela principal do sistema.
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6

Acompanhar os Serviços do Dia
O gráfico abaixo, apresenta uma contagem diária do Serviços que foram oferecidos à você.
Os dados apresentados no gráfico são uma contagem à partir das zero horas do dia.
Sempre serão apresentadas a contagens dos serviços: Aceitos, Cancelados, Não Respondidos e
Recusados.

2.3.4 Regras de Negócio do Vale Placa e Conclusão do Serviço
No.
1

Descrição da Regra
Informar o Vale Placa
Para informar o Vale Placa de um serviço, basta você selecionar o Movimento Econômico desejado e
preencher os dois últimos números da Placa do Veículo no campo Vale Placa, e clicar no botão
. A figura abaixo, apresenta o campo Vale Placa e o botão Validar.

Importante:
Para alguns serviços (como por exemplo, SOS), onde não há endereço de entrega do
veículo, ao informar o Vale Placa a conclusão do serviço será feita automaticamente
pelo sistema.
2.

Informar a Conclusão do Veículo
Para informar a conclusão do serviço, basta você selecionar o Movimento Econômico desejado e clicar no
botão
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2.4 Consulta de Serviços
Descrição Funcional:

Esta tela possibilita a consulta de todos os serviços que você tenha
participado.
A consulta de serviços está disponível na tela de Acionamento Eletrônico

Figura: Consulta de Serviços

2.4.1 Objetos da tela Consulta de Serviços
No.
1.
2.

Objeto

Descrição
Botão Filtrar registros da
pesquisa
Botão Ordenar o resultado da
pesquisa
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Ação/Comportamento
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Este botão ordena os registros da
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ação realizada no serviço (Aceite,
Recusa, Não Resposta)
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2.4.2 Campos da tela Consulta de Serviços
Campos da tela de Consulta

No.
1.

Tipo
Texto

2.

Campo
Número
ME
Data Inicial

Descrição
Neste campo você deve informar o número do Movimento
Econômico relacionado ao serviço.
Neste campo você deve informar a Data Inicial para a sua
pesquisa.

Obrigatório
Não se aplica

3.

Data Final

Data

Neste campo você deve informar a Data Final para a sua
pesquisa.

Sim

4.

Estado

Lista

Neste campo você deve selecionar o Estado relacionado
ao local da ocorrência.

Não se aplica

5.

Cidade

Lista

Neste campo você deve selecionar a Cidade relacionado
ao local da ocorrência.

Não se aplica

6.

Bairro

Lista

Neste campo você deve selecionar o Bairro relacionado ao
local da ocorrência.

Não se aplica

7.

Status

Lista

Neste campo você deve selecionar o Status do Serviço. O
Status foi a sua ação realizada no serviço.

Não se aplica

Data

Manual Novo Acionamento Eletrônico - Perfil Acionamento e Visado

Sim

Página 19 de 46

Campos da tabela de resultado da Pesquisa

No.
1.

Tipo
Botão

2.
3.

Campo
Botão
Detalhar
Ação
Logomarca

4.

ME

Texto

5.
6.

8.

Serviço
Data/Hora
Serviço
Data/Hora
Aceite
Vale Placa

9.

Conclusão

Data Hora

10.

Texto

13.
14.

Tempo
Previsto
Tempo
Total
Previsto
Tempo
Previsto
Chegada
Local
UF

15.

Cidade

Texto

7.

11.

12.

Obrigatório
Não se aplica

Texto
Data Hora

Descrição
Este botão deve ser utilizado para apresentar os detalhes
do serviço
Este campo apresenta a sua ação realizada no serviço.
Este campo apresenta a logo marca da MAPFRE
SEGUROS ou do BANCO DO BRASIL.
Este campo apresenta o número do Movimento Econômico
relacionado ao Serviço.
Este campo apresenta a modalidade do Serviço
Este campo apresenta a Data/Hora do Serviço

Data Hora

Este campo apresenta a Data/Hora do Aceite do serviço

Não se aplica

Data Hora

Este campo apresenta a Data/Hora em que foi realizado o
preenchimento do Vale Placa
Este campo apresenta a Data/Hora em que foi realizada a
conclusão do serviço.
Este campo apresenta o tempo Previsto de chegada ao
local da ocorrência.
Este campo apresenta o tempo total decorrido para a
conclusão do serviço

Não se aplica

Texto

Este campo apresenta o tempo total decorrido para a
chegada ao loca da ocorrência.

Não se aplica

Texto
Texto

Este campo apresenta o endereço do local da ocorrência
Este campo apresenta o Estado (UF) do local da
ocorrência
Este campo apresenta a Cidade da ocorrência.

Não se aplica
Não se aplica

Texto
Imagem

Texto

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

2.4.3 Campos da tela de Detalhes do Serviço
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2.4.3 Campos da tela de Detalhes do ServiçoCampos da tabela de resultado da Pesquisa

No.
1.
2.

Campo
Prestador
Data e Hora
do Aceite

Tipo
Texto
Data/Hora

Descrição
Neste campo é apresentado o seu nome
Neste campo é apresentado a Data e Hora em que você
realizou o aceite do serviço.
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Obrigatório
Não se aplica
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3.

Data/Hora

Neste campo é apresentado a Data e Hora do
Agendamento do Serviço.

Não se aplica

4.

Data e Hora
do
Agendamento
Operador

Texto

Não se aplica

5.

Produto

Texto

6.

Tipo Serviço

Texto

7.
8.
9.

Causa
Pane
Tipo

Texto
Texto
Texto

10.

Estado

Texto

11

Cidade

Texto

12.

Texto

13.

Endereço
Rodovia
Referência

14.

24 horas?

Texto

15.
16.
17.

Texto
Texto
Texto

Neste campo é apresentada a Marca e o Modelo do
Veículo.
Neste campo é apresentado a Placa do Veículo
Neste campo é apresentado a Cor do Veículo

Não se aplica

20.

Oficina
Telefone
Nome
do
Segurado
Marca/Modelo
Veículo
Placa
Cor
do
Veículo
Número

Neste campo é apresentado é apresentado o Nome do
Operador do Serviço da central de atendimento do
GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE.
Neste campo é apresentado o nome do Produto do
Segurado
Neste campo é apresentada a modalidade do Serviço a
ser realizado
Neste campo é apresentado a causa do Serviço
Neste campo é apresentado a Pane do Serviço
Neste campo é apresentado o Tipo do Endereço do local
da ocorrência.
Neste campo é apresentado o Estado do local da
ocorrência.
Neste campo é apresentada a Cidade do local da
ocorrência
Neste campo é apresentado o Endereço do local da
ocorrência.
Neste campo é apresentado uma referência para o local
da ocorrência.
Neste campo é apresentada a informação de que a
Oficina atende remoção por 24 horas.
Neste campo é apresentado o Nome da Oficina
Neste campo é apresentado o Telefone da Oficina
Neste campo é apresentado o Nome do Segurado

Não se aplica

21.

Valor

Texto

22.

KM

Texto

Neste campo é apresentado o Número do Movimento
Econômico relacionado ao Serviço.
Neste campo é apresentado o Valor do Movimento
Econômico
Neste campo é apresentado a quantidade de Kilômetros
relacionado Movimento Econômico.

17.
18.
19.

Texto

Texto
Texto
Texto
Texto

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

2.4.3 Regras de Negócio para a consulta de detalhes do Serviço
No.
1.
2.
3.

Descrição da Regra
A consulta de Serviços somente estará disponível para os Serviços que você tenha realizado alguma
ação.
O Detalhe do Serviço somente estará disponível para os Serviços você tenha feito o Aceite.
As informações da Oficina somente estarão disponíveis quando a entrega do Serviço for uma Oficina
Mecânica de escolha do Segurado.
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2.5 Movimentos a Faturar
Descrição Funcional:

Esta tela possibilita o tratamento dos Movimentos Econômicos a serem
faturados.
Para acessar este funcionalidade, basta acessar o menu Visado >>
Movimentos a Faturar.

Figura: Movimentos a Faturar

2.5.1 Objetos da tela Movimentos a Faturar
No.
1.

Objeto

Descrição
Botão de envio dos Movimentos para
o Fechamento da Fatura

Ação/Comportamento
Este botão permite enviar os
Movimentos
para
o
processamento dos mesmos.

2.5.2 Campos da tela de Movimentos a Faturar
Tabela de Movimentos a Faturar
No.
1.

Campo
Movimento

Tipo
Texto

2.

Serviço

Texto

3.

Valor
Autorizado

Texto

Descrição
Neste campo é apresentado o número do Movimento
Econômico relacionado ao Serviço
Neste campo é apresentada a modalidade do Serviço
realizado
Neste campo é apresentado o valor do Serviço realizado.

Manual Novo Acionamento Eletrônico - Perfil Acionamento e Visado

Obrigatório
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4.

Sim?

Seleção

5.

Não?

Seleção

6.

Valor
Solicitado
Comentário
do
Prestador
Total Valor
Autorizado

Numérico

Total Valor
Solicitado
Qtde.
De
ME´s

Numérico

7.

8.

9.
10.

Texto

Numérico

Texto

Neste campo você selecionará a linha caso você concorde
com o Valor apresentado pelo sistema.
Neste campo você selecionará a linha caso você não
concorde com o Valor apresentado pelo sistema
Neste campo você informará o valor solicitado, caso você
não concorde com o valor apresentado pelo sistema.
Neste campo você informará um texto explicativo sobre a
não concordância com o valor apresentado.

Não se aplica

Neste campo é apresentado a soma total do Valor
Autorizado de Todos os Movimentos Econômicos
apresentados.
Neste campo é apresentado a soma total do campo Valor
Solicitado de todos os Movimentos Econômicos.
Neste campo é apresentado a quantidade de Movimentos
Econômicos apresentados.

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

2.5.3 Regras de Negócio para Movimentos a Faturar
No.
1.

Descrição da Regra
Tratar Movimentos Econômicos que você concorda com o Valor do Serviço.

Para tratar os Movimentos Econômicos que você concorda com o Valor do serviço, basta você
selecionar o campo Sim? na linha relacionada ao ME e acionar botão Enviar ME´s selecionados.
Você pode selecionar múltiplas linhas para o envio em conjunto.
Após o processamento (vide regra 3), você poderá visualizar os ME´s selecionados na funcionalidade
Fechar Fatura.
2.

Tratar Movimentos Econômicos que você NÃO concorda com o Valor do Serviço.

Para tratar os Movimentos Econômicos que você NÃO concorda com o Valor do serviço, basta você
selecionar o campo Não? na linha relacionada ao ME, informar o Valor Desejado e adicionar um motivo
no campo Comentário do Prestador e acionar botão Enviar ME´s selecionados.
Você pode selecionar múltiplas linhas para o envio em conjunto.
Regra de Valores:

Caso você informe um Valor Solicitado maior que o Valor Autorizado, este Movimento será
analisado por uma equipe do GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE.

Caso você informe um Valor Solicitado menor que o Valor Autorizado, este Movimento será
tratado automaticamente pelo sistema e aceitará o valor que você informou.

Caso você informe um Valor Solicitao igual a zero, este Movimento será tratado
automaticamente pelo sistema e o Movimento ficará como anulado, ou seja, não terá valor
relacionado.
Após o processamento (vide regra 3), você poderá visualizar os ME´s selecionados na funcionalidade
Fechar Fatura.
3.

Tempo de Tratamento do Movimentos Econômicos
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O sistema faz o tratamento dos Movimentos Econômicos de 30 em 30 minutos.
Os movimentos Econômicos pendentes de Processamento estarão

disponíveis

na

aba

.

Tanto os movimentos econômicos aceitos quanto os movimentos divergêntes passam por este tempo
de processamento.

Importante:
O Movimentos Econômicos pendentes de Processamento somente ficam disponíveis
nesta funcionalidade por no máximo 30 minutos.
4.

Apresentação do Movimentos Econômicos

Os movimentos econômicos relacionados aos Serviços são apresentados na aba
.
Os movimentos econômicos relacionados à Despesas (Pedágio, Combustível, etc) são apresentados na
aba

.
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2.6 Tratar Divergências
Esta tela possibilita o tratamento dos Movimentos Econômicos que
tiveram divergência de valores.
Para acessar este funcionalidade, basta acessar o menu Visado >>
Tratar Divergências.

Descrição Funcional:

Figura: Tratar Divergência – Movimentos Econômicos Divergentes

2.6.1 Objetos da Tela de Tratar Movimentos Divergentes
No.
1.

Objeto

Descrição
Botão de tratamento de Divergências

Ação/Comportamento
Este botão permite acessar os dados do
Movimento Econômico divergente para o
seu tratamento.

2.6.2 Campos da tela de Tratar Movimentos Divergentes
Tabela de Movimentos Divergentes
No.
1.

Campo
Movimento

Tipo
Texto

2.

Serviço

Texto

3.

Numérico

7.

Valor
Autorizado
Valor
Solicitado
Mensagem

8.

Data

Numérico

6.

Numérico
Texto

Descrição
Neste campo é apresentado o número do Movimento
Econômico relacionado à divergência
Neste campo é apresentada a modalidade do Serviço
realizado
Neste campo é apresentado o valor do Serviço realizado.

Obrigatório
Não se aplica

Neste campo é apresentado o valor que você solicitou para
o Movimento Econômico em questão.
Neste campo é apresentada uma mensagem informativa,
representando quando o registro está sendo tratado pelo
GRUPO SEGURADOR BB E MAFPRE ou quando está
disponível para a sua ação.
Neste campo é apresentada a Data em que houve o retorno
do GRUPO SEGURADOR BB E MAFPRE.

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

2.6.3 Regras de negócio para o Tratamento de Movimentos Divergentes
No.
1.

Descrição da Regra
Tratamento de Divergência
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Somente estarão disponiveis para tratamento os movimentos que tiverem a resposta do GRUPO
SEGURADOR BB E MAFPRE.

Você poderá concordar com o Valor e com o tratamento escolhendo o valor Sim no campo Aceite do
Prestador.
Através do sistema estará disponível apenas 3 negociações, após este número você deverá entrar em
contato com o GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE para continuar com a negociação.
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2.7 Fechar Faturas
Descrição Funcional:

Esta tela possibilita o fechamento das Faturas Contábil e de Despesas.
Para acessar este funcionalidade, basta acessar o menu Visado >>
Fechar Faturas

Figura: Tela de Fechar Faturas

2.7.1 Objetos da tela Fechar Faturas
No.
1.

Objeto

Descrição
Botão finalizar Fatura

2.

Retirar
fatura

Movimento

Econômico

da

Ação/Comportamento
Este botão faz o fechamento da sua
Fatura, enviando os registros para o
GRUPO
SEGURADOR
BB
E
MAFPRE.
Este campo permite que você retire
(desfazendo a seleção) o movimento
econômico desejado da Fatura.

2.7.2 Campos da tela Fechar Faturas Contábil
Tela de Fechamento da Fatura Contábil

No.
1.
2.

Campo
Nome
Fantasia
CPF/CNPJ

Tipo
Texto
Texto

Descrição
Neste campo é apresentado o nome fantasia da sua
empresa.
Neste campo é apresentado o CPF ou CNPJ da sua
empresa
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3.

Razão
Social
Nro. Fatura

Texto

Data

7.

Data
Emissão
Valor
da
Fatura
Movimento

8.

Serviço

Texto

9.

Valor
Faturar

4.
5.
6.

a

Texto

Numérico
Texto

Numérico

Neste campo é apresentada a Razão Social da sua
empresa
Neste campo deverá ser informado o número da fatura a
ser enviada para o GRUPO SEGURADOR BB E MAFPRE.
Neste campo é apresentada a Data de Emissão da Fatura.

Não se aplica

Neste campo é apresentado o valor da Fatura, ou seja, a
soma dos Movimentos Econômicos da fatura.
Neste campo é apresentado o número do Movimento
Econômico a ser faturado
Neste campo é apresentada a modalidade do Serviço
realizado e relacionado ao Movimento Econômico.
Neste campo é apresentado o Valor do Movimento
Econômico a ser faturado.

Não se aplica

Sim
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

2.7.3 Campos da tela Fechar Faturas de Despesa
Tela de Fechamento da Fatura Despesa

No.
1.

Campo
Nome
Fantasia
CPF/CNPJ

Tipo
Texto

Razão
Social
Nro. Fatura

Texto

Data

7.

Data
Emissão
Valor
da
Fatura
Movimento

8.

Serviço

Texto

9.

Valor
Faturar

2.
3.
4.
5.
6.

a

Texto

Texto

Numérico
Texto

Numérico

Descrição
Neste campo é apresentado o nome fantasia da sua
empresa.
Neste campo é apresentado o CPF ou CNPJ da sua
empresa
Neste campo é apresentada a Razão Social da sua
empresa
Neste campo é apresentado o número da Fatura de
Despesa gerado automaticamente pelo sistema.
Neste campo é apresentada a Data de Emissão da Fatura.

Obrigatório
Não se aplica

Neste campo é apresentado o valor da Fatura, ou seja, a
soma dos Movimentos Econômicos da fatura.
Neste campo é apresentado o número do Movimento
Econômico a ser faturado
Neste campo é apresentada a modalidade do Serviço
realizado e relacionado ao Movimento Econômico.
Neste campo é apresentado o Valor do Movimento
Econômico a ser faturado.

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

2.7.4 Regras de Negócio para o Fechamento da Fatura
No.
1.

Fechamento de Fatura Contábil

Descrição da Regra

2.

Para fechar a sua fatura contábil, basta informar o número e acionar o botão
Fechamento de Fatura de Despesa
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.

3.

Para fechar a sua fatura de despesa, basta acionar o botão
Retirar Movimentos Econômicos da sua Fatura
Para retirar o movimento econômico da sua fatura para tratamento posterior, basta clicar sobre o campo
incluir

4.

do lado do movimento.

Caso não exista Movimento Econômico para fazer o fechamento da Fatura, a tela será apresentada
conforme a figura abaixo.
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2.8 Consultar Faturas e Movimentos Econômicos
Descrição Funcional:

Esta tela possibilita a consulta das suas Faturas e Movimentos
Econômicos.
Para acessar este funcionalidade, basta acessar o menu Visado >>
Consultar Faturas ME´s

2.8.1 Consulta de Faturas

Figura: Consulta de Faturas e Movimentos Econômicos

2.8.1.1 Objetos da tela de consulta de Faturas
No.
1.

Objeto

Descrição
Botão Pesquisar Fatura

2.

Botão Limpar Filtros

3.

Botão Visualizar

Ação/Comportamento
Este botão faz a consulta das Faturas
de acordo com os campos informados
no filtro de pesquisa.
Este botão faz a limpeza dos campos
da tela de pesquisa
Este botão apresenta os dados da
Fatura

2.8.1.1.1 Campos da tela de Consulta de Faturas
Tela de Consulta de Faturas

No.
1.
2.
3.

Campo
Fatura
Número
Status

Tipo
Numérico

Data
Fechamento
Web

Data

Seleção

Descrição
Este campo é utilizado para informar o número da Fatura
que se deseja consultar
Este campo é utilizado para informar o Status da Fatura que
se deseja consultar
Este campo é utilizado para informar o período da Data de
Fechamento no sistema Visado Web.
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4.

Data
Emissão
Data
de
Postagem

5.

Data
Data

Este campo é utilizado para informar o período da Data de
Emissão da Fatura no sistema Visado Web.
Este campo é utilizado para informar o período da Data de
Postagem da Fatura.

Não se aplica
Não se aplica

Resultado da consulta de Faturas

No.
1.

Campo
Fatura

Tipo
Numérico

2.

Valor

Numérico

3.

Data

4.

Fechamento
Web
Emissão

5.

Postagem

Data

6.

Previsão de
Pagamento
Pagamento
Efetivo
Status

Data

7.
8.

Data

Data
Texto

Descrição
Neste campo é apresentado o número da Fatura como
resultado da pesquisa
Neste campo é apresentado o Valor da Fatura como
resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentada a Data de Fechamento no
sistema Visado web como resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentada a Data de Emissão da Fatura
no sistema Visado web como resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentada a Data da Postagem da Fatura
no sistema Visado web como resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentada a Data Prevista de pagamento
da Fatura como resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentada a Data efetiva do pagamento
da Fatura como resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentado o Status da Fatura como
resultado da pesquisa.

Obrigatório
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

2.8.1.1.2 Regras de Negócio para a Consulta de Faturas
No.
1.

Descrição da Regra
Consulta de Faturas
Para realizar a consulta de Faturas, é obrigatório o preenchimento do campo Status, escolhendo um
dentros os valores possíveis:




Todas: indica que será feita a consulta para todas as faturas independente do status em que
se encontra
Paga: indica que será feita a consulta para todas as faturas que já foram efetuados os
pagamentos
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Em processo de Pagamento: indica que será feita a consulta para todas as faturas que estão
em processo de pagamento
Rejeitada pelo banco: indica que será feita a consulta para todas as faturas que estão rejeitas
pelo banco
Pago/Não Conveniado: indica que será feita a consulta para todas as faturas que foram pagas,
porém por uma instituição financeira não conveniada ao GRUPO SEGURADO BB E MAPFRE.

2.

Após informar os campos para a consulta, basta acionar o botão
a pesquisa das Faturas.
Visualização de uma Fatura

3.

Para visualizar os dados de uma Fatura, basta clicar no botão
Impressão da Fatura
Apos visualizar os dados da Fatura, basta você clicar no botão
da Fatura.

que o sistema fará

na tela de visualização

2.8.2 Consulta de Movimentos Econômicos

Figura: Consulta de Faturas e Movimentos Econômicos

2.8.2.1 Objetos da tela de consulta de Movimentos Econômicos
No.
1.

2.

Objeto

Descrição
Botão
Pesquisar
Movimento
Econômico

Botão Visualizar

Ação/Comportamento
Este botão faz a consulta dos
Movimentos Econômicos de acordo
com os campos informados no filtro de
pesquisa.
Este botão apresenta os dados do
Movimento Econômico.

2.8.2.1.1 Campos da tela de Consulta de Movimentos Econômicos
Tela de Consulta de Movimentos Econômicos
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No.
1.

Campo
Movimento

Tipo
Numérico

2.

De

Data

3.

Até

Data

4.

Placa

Texto

Descrição
Este campo é utilizado para informar o número do
Movimento Econômico que se deseja consultar
Este campo é utilizado para informar da Data de início da
Pesquisa.
Será considerada a data de geração do ME
Este campo é utilizado para informar da Data final da
Pesquisa.
Será considerada a data de geração do ME
Este campo é utilizado para informar a Placa do veículo
relacionado ao serviço.

Obrigatório
Não se aplica
Sim

Sim

Não se aplica

Resultado da consulta de Movimentos Econômicos

No.
1.

Campo
Movimento

Tipo
Numérico

2.

Valor

Numérico

3.

Data
Movimento
Serviço

Data

Data

6.

Data
Serviço
Natureza

7.

Fatura

8.

Estado

4.
5.

Data

Descrição
Neste campo é apresentado o número do Movimento
Econômico como resultado da pesquisa
Neste campo é apresentado o Valor do Movimento
Econômico como resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentada a Data do Movimento
Econômico como resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentado o Serviço ao qual o Movimento
Econômico está relacionado.
Neste campo é apresentada a Data do Serviço relacionado
ao Movimento Econômico.
Neste campo é apresentado Movimento Econômico como
resultado da pesquisa.
Neste campo é apresentado o Número da Fatura a qual o
Movimento Econômico está relacionado.
Neste campo é apresentado o Status do Movimento
Econômico

Obrigatório
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

2.8.2.1.2 Regras de Negócio para a Consulta de Movimentos Econômicos
No.
1.

Descrição da Regra
Consulta de Movimentos Econômicos
Para realizar a consulta de Faturas, é obrigatório o preenchimento do período de Pesquisa. Após

2.

informar os campos para a consulta, basta acionar o botão
pesquisa do movimentos.
Visualização de um Movimento Econômico
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Para visualizar os dados de um Movimento Econômico, basta clicar no botão
tela da Fatura a qual o Movimento Econômico está relacionado.

Manual Novo Acionamento Eletrônico - Perfil Acionamento e Visado

. Será apresentada a

Página 35 de 46

2.9 Visualização de FAQ

Descrição Funcional:

Esta tela possibilita a consulta dos registros de FAQ que foram
cadastrados pela equipe de Redes de Prestadores do GRUPO
SEGURADO BB E MAFPRE diretamente para você.
Dúvidas que você tenha sobre todo o processo operacional de
Assistências poderão ter suas respostas aqui
Para acessar esta funcionalidade, basta acessar o menu Geral >> FAQ.

Figura: Visualização de FAQ

2.9.1 Objetos da tela de consulta de FAQ
No.
1.

Objeto

2.

Descrição
Botão Pesquisar FAQ

Botão Visualizar

Ação/Comportamento
Este botão faz a consulta dos registros
de FAQ cadastrados no sistema e
direcionados para você.
Este botão apresenta os dados da
FAQ desejada.

2.9.2 Campos da tela de consulta de FAQ
Tela de Consulta de FAQ

No.
1.

Campo
Título

Tipo
Texto

2.

Descrição

Texto

Descrição
Este campo é utilizado para informar o Título da FAQ que
se deseja consultar
Este campo é utilizado para informar a Descrição da FAQ
que se deseja consultar.
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3.

Tipo

Seleção

Este campo é utilizado para selecionar o Tipo de FAQ.

Sim

Tela de Resultado da Consulta de FAQ

No.
1.

Campo
Título

Tipo
Texto

2.

Descrição

Texto

Descrição
Este campo apresenta o Título da FAQ como resultado da
pesquisa.
Este campo apresenta a Descrição da FAQ como resultado
da pesquisa

Obrigatório
Não se aplica
Não se aplica

2.9.3 Regras de Negócio para a Pesquisa e Visualização de FAQ
No.
1.

Consulta de FAQ

Descrição da Regra

2.

Para realizar a consulta de FAQ cadastrados, basta acionar o botão
apresentará os registros.
Visualização da FAQ

3.

Para visualizar os dados de uma FAQ, basta clicar no botão
visualização de FAQ.
Você poderá consultar e visualizar a FAQ em qualquer momento.
Tipo de FAQ

que o sistema

. Será apresentada a tela de

As FAQ estão distribuídas entre informações do Tipo Visado ou Acionamento, ou seja, estão
separadas para melhor consulta e visualização.
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2.10 Visualização de Manuais e Arquivos

Descrição Funcional:

Esta tela possibilita a consulta dos registros de Manuais e Arquivos que
foram cadastrados pela equipe de Redes de Prestadores do GRUPO
SEGURADO BB E MAFPRE diretamente para você.
Para acessar esta funcionalidade, basta acessar o menu Geral >>
Manuais e Arquivos.

Figura: Consulta e visualização de Manuais e Arquivos

2.10.1 Objetos da tela de consulta de Manuais e Arquivos
No.
1.

Objeto

2.

Descrição
Botão Pesquisar Manuais e Arquivos

Botão Visualizar

Ação/Comportamento
Este botão faz a consulta dos registros
de Manuais e Arquivos cadastrados no
sistema e direcionados para você.
Este botão apresenta os dados dos
Manuais e Arquivos desejada.

2.10.2 Campos da tela de consulta de Manuais e Arquivos
Tela de Consulta de Manuais e Arquivos

No.
1.

Campo
Título

Tipo
Texto

2.

Descrição

Texto

Descrição
Este campo é utilizado para informar o Título do Manual e
Arquivo que se deseja consultar
Este campo é utilizado para informar a Descrição do
Manual e Arquivo que se deseja consultar.
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Tela de Resultado da Consulta de Manuais e Arquivos

No.
1.

Campo
Título

Tipo
Texto

2.

Descrição

Texto

Descrição
Este campo apresenta o Título do Manual e Arquivo como
resultado da pesquisa.
Este campo apresenta a Descrição do Manual e Arquivo
como resultado da pesquisa

Obrigatório
Não se aplica
Não se aplica

2.10.3 Regras de Negócio para a Pesquisa e Visualização de Manuais e
Arquivos
No.
1.

Consulta de Manuais e Arquivos

Descrição da Regra

2.

Para realizar a consulta de Manuais e Arquivos cadastrados, basta acionar o botão
que o sistema apresentará os registros.
Visualização de um Manual e Arquivo
Para visualizar os dados de um Manual e Arquivo, basta clicar no botão
.
Será apresentada a tela de visualização do Manual e Arquivo, conforme a figura abaixo.

Para fazer o download do Manual ou Arquivo na sua máquina, basta clicar no botão
.
Sempre que você fizer o Download de um Manual ou Arquivo, este registro será apresentado na seção
Lido, na tela de consulta.
Para retornar para a tela de consulta, basta clicar no botão
3.

.

Manuais e arquivos lidos
Após fazer o download do arquivo ou manual, você poderá visualizar novamente este registro através
da sessão Lidos, conforme a figura abaixo.
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Para visualizar novamente o registro, basta clicar no botão visualizar

2.11 Visualização de Notícias

Descrição Funcional:

Esta tela possibilita a consulta dos registros de Notícias que foram
cadastrados pela equipe de Redes de Prestadores do GRUPO
SEGURADO BB E MAFPRE diretamente para você.
Para acessar esta funcionalidade, basta acessar o menu Geral >>
Notícias.

Figura: Consulta e visualização de Notícias
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2.11.1 Objetos da tela de consulta de Notícias
No.
1.

Objeto

2.

Descrição
Botão Pesquisar Notícias

Botão Visualizar

Ação/Comportamento
Este botão faz a consulta dos registros
de Notícias cadastrados no sistema e
direcionados para você.
Este botão apresenta os dados da
Notícia desejada.

2.11.2 Campos da tela de consulta de Notícias
Tela de Consulta de Notícias

No.
1.

Campo
Título

Tipo
Texto

2.

Descrição

Texto

3.

Data Inicial

Data

4.

Data Final

Data

Descrição
Este campo é utilizado para informar o Título da Notícia que
se deseja consultar
Este campo é utilizado para informar a Descrição da Notícia
que se deseja consultar.
Este campo é utilizado para informar a Data Inicial da
consulta da Notícia
Este campo é utilizado para informar a Data Final da
consulta da Notícia

Obrigatório
Não
Não
Não
Não

Tela de Resultado da Consulta de Notícias

No.
1.

Campo
Data Inicial

Tipo
Data/Hora

2.

Data Final

Data/Hora

3.

Título

Texto

4.

Descrição

Texto

Descrição
Este campo apresenta a Data Inicial em que a Notícia
estará disponível para visualização/leitura.
Este campo apresenta a Data Final em que a Notícia estará
disponível para visualização/leitura.
Este campo apresenta o Título do Manual e Arquivo como
resultado da pesquisa.
Este campo apresenta a Descrição do Manual e Arquivo
como resultado da pesquisa

Obrigatório
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

2.11.3 Regras de Negócio para a Pesquisa e Visualização de Notícias
No.
1.

Descrição da Regra
Consulta de Notícias
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2.

Para realizar a consulta de Notícias cadastradas, basta acionar o botão
sistema apresentará os registros.
Visualização de Notícias

que o

Para visualizar os dados de uma Notícia, basta clicar no botão
.
Será apresentada a tela de visualização do Notícias, conforme a figura abaixo.

Sempre que você fizer a visualização/leitura de uma Notícia, este registro será apresentado na seção
Lido, na tela de consulta.
Você poderá visualizar/ler a Notícia até a data de expiração do registro, ou seja, até a data final do
registro.
Para retornar para a tela de consulta, basta clicar no botão
3.

.

Visualizar Notícias na tela principal
Ao acessar o sistema, na tela principal, também serão apresentadas as Notícias que você, ainda não
tenha lido.
Para visualizar os dados de uma Notícia, basta clicar no botão

4.

.

Notícias Lidas
Após fazer a visualização de uma Notícias, você poderá acessar novamente este registro através da
sessão Lidos, conforme a figura abaixo.

Para visualizar novamente o registro, basta clicar no botão visualizar
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3. FAQ – Frequently Asked Questions (Perguntas Mais
Frequentes)
3.1 Questões Gerais
3.1.1 Estou tentando acessar o sistema e não consigo, o que devo fazer?
Tanto o seu usuário quanto a sua senha dever ser preenchidos da mesma forma que você os
recebeu do GRUPO SEGURADOR BB E MAFPRE.
O sistema faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, portanto você deve preencher
conforme foram cadastrados.

3.1.2 Como faço para verificar se minha máquina está pronta para receber serviços?
Leia e verifique atentamente as configurações descritas na seção 1.2 Configurações mínimas para o
acesso ao Acionamento Eletrônico deste manual.

3.1.3 Como faço para me conectar para o recebimento de Serviços?
Todas as informações para o recebimento de Serviços estão descritos na seção 2.3.3 Regras de
Negócio do Acionamento Eletrônico deste manual.

3.1.4 Como faço para Aceitar um serviço?
Todas as informações para o recebimento de Serviços estão descritos na seção 2.3.3 Regras de
Negócio do Acionamento Eletrônico deste manual.

3.1.5 Como faço para rejeitar um serviço?
Todas as informações para a recusa de Serviços estão descritos na seção 2.3.3 Regras de Negócio
do Acionamento Eletrônico deste manual.

3.1.6 Como faço para informar o Vale Placa de um serviço?
Todas as informações para o Vale Placa dos Serviços estão descritos na seção 2.3.4 Regras de
Negócio do Vale Placa e Conclusão do Serviço deste manual.

3.1.7 Como faço para informar a Conclusão de um serviço?
Todas as informações para a Conclusão dos Serviços estão descritos na seção 2.3.4 Regras de
Negócio do Vale Placa e Conclusão do Serviço deste manual.

3.1.8 Como faço para Consultar e visualizar as informações de um serviço?
Todas as informações para a consulta e visualização dos serviços que você tenha participado estão
descritos na seção 2.4 Consulta de Serviços deste manual.

3.1.9 Como faço para tratar os Movimentos Econômicos dos meus serviços?
Todas as informações para o tratamentos dos Movimentos Econômicos estão descritos na seção 2.5
Movimentos a Faturar deste manual.

3.1.10 Como faço para tratar os Movimentos Divergentes dos meus serviços?
Todas as informações para o tratamentos dos Movimentos Econômicos divergentes estão descritos
na seção 2.6 Tratar Divergências deste manual.

3.1.11 Como faço para fazer o Fechamento das minhas Faturas?
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Todas as informações para o tratamentos das suas faturas estão descritos na seção 2.7 Fechar
Faturas deste manual.

3.1.12 Como faço para fazer a consulta das minhas Faturas e Movimentos
Econômicos?
Todas as informações para o tratamentos das suas faturas e movimentos econômicos estão
descritos na seção 2.8 Consultar Faturas e Movimentos Econômicos deste manual.

3.1.13 Quando eu tiver dúvidas sobre o funcionamento do sistema, ou regras de
operação do GRUPO SEGURADOR BB SEGURO AUTO, a quem posso consultar?
No sistema Acionamento Eletrônico existe uma funcionalidade chamada FAQ (vide seção 2.9
Visualização de FAQ) onde você poderá encontrar as respostas para suas dúvidas.
Também no sistema Acionamento Eletrônico está disponível uma funcionalidade chamada Manuais e
Arquivos (vide seção 2.10 Visualização de Manuais e Arquivos) onde você poderá fazer o download
de documentos, manuais, formulários, etc.; que poderão auxiliá-lo na operação do dia a dia com o
grupo.
Uma outra funcionalidade importante e de uso do dia-a-dia existente no sistema Acionamento
Eletrônico é chamada de Notícias (vide seção 2.11 Visualização de Notícias), onde você poderá
obter informações operacionais da sua região, informações sobre pagamentos, informações sobre
tempo de atendimento e informações gerais.
Caso ainda persista alguma dúvida, a equipe de Rede de Prestadores do GRUPO SEGURADOR BB
E MAPFRE estará a disposição para auxiliá-lo no que for necessário.
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4. Glossário
Termo
F.A.Q
Perfil de Acesso

Significado
FAQ é um acrónimo da expressão inglesa Frequently asked questions, que que
significa perguntas mais frequentes.
Trata-se das funcionalidades do sistema disponíveis para o seu acesso, sendo
dividida entre funcionalidades do Acionamento de Serviços e do Visado.
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