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1

Você que é nosso cliente, e que precisa ter acesso as Notas Fiscais / Boletos de suas compras realizadas na MN, iremos lhe ajudar neste manual, como se cadastrar, e
como utilizar nosso Portal.

Acesso ao Portal
Para acessar o Portal da MN, será necessário entrar pelo navegador Google Chrome pelo endereço: http://portal.mntecidos.com.br/
1.

Cadastro
Para fazer cadastro no Portal, necessário clicar em: [Cliente, cadastra-se aqui] como mostra a Imagem 2.a, onde abrirá outra tela [Faça seu registro] com os
campos que serão necessários serem preenchidos (Imagem 2.b), ao enviar as informações o sistema dará a mensagem da Imagem 2.c.

2.

Imagem 2.a

Imagem 2.b

Imagem 2.c
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As informações serão analisadas pelo sistema, por favor aguarde, você será notificado por email.
Exemplo de email Imagem 2.d :

Imagem 2.d
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3. Esqueceu a senha
Já tem cadastro no Portal da MN, mas não se lembra da senha? Necessário clicar em: [Sou cliente e esqueci minha senha] como mostra a Imagem 3.a
Abrirá uma outra janela para preenchimento dos campos [Seu usuário] – CNPJ ou CPF , [Seu E-mail] Imagem 3.b.

Imagem 3.a

Imagem 3.b

Imagem 3.c
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As informações serão analisadas pelo sistema, por favor aguarde, você será notificado por email.
Exemplo de email Imagem 3.d :

Imagem 3.d
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No email será necessário entrar no link [clique aqui] que abrirá a janela da Imagem 3.e , onde terá que colocar uma nova senha, e receberá o Email de Confirmação
(Imagem 3.g).

Imagem 3.e

Imagem 3.f

Imagem 3.g
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4. Consulta de Nota Fiscal / Danfe e Boletos
Para ter acesso as Notas Fiscais de compra realizadas na MN, acesse o Portal e entre em COMERCIAL / PEDIDOS / CONSULTA / HISTÓRICO DE NOTAS.
- No primeiro campo, selecione o Mês/Ano que efetuou a compra
- No Segundo campo, selecione a operação dedesejada ou pode deixar como “Todas as Operações”
- No Terceiro campo, preencha com o numero da nota, ou poderá deixar vazio.
- Clique em Buscar.
Exemplo de listagem (Imagem 4.a)

Imagem 4.a
Na listagem das Notas, o sistema irá mostrar as colunas: Estabelecimento (aonde foi solicitado a mercadoria), Nº da Nota (com link para visualização dos detalhes da NF),
Tipo de Operação, Data de Emissão, Data de Saída(data de saida da mercadoria de nossos armazens),Valor (valor total da NF),Vendedor(Nome do Vendedor) e Documentos
(imagem de uma lupa com link para vizualização dos documentos)
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- Clicando no link [Nº DA NOTA] abrirá os detalhes da da NF como mostra imagem abaixo:

- Podendo vizualizar os itens da Nota clicando no botão [Ir para Produtos] ou na aba [Itens da nota]
- Clicando no link do Numero do Pedido, o sistema irá abrir os detalhes do Pedido
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- Clicando na coluna Documentos [
] abrirá os links com todas as informações necessárias para gerar DANFE em PDF ou XML , e para gerar os boletos no próprio site
do banco, como mostra no exemplo abaixo:

- Clicando neste link abrirá o PDF da NF

- Clicando neste link abrirá o XML da NF

- Clicando no conteúdo do item [Link], abrirá o site do Banco, que irá solicitar o preenchimento de alguns campos necessários para a geração do Boleto.
Veja a seguir a nas próximas páginas as explicações de como preencher cada campo, de cada site dos Bancos conveniados.
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- Banco Itaú – no site do Itaú será necessário preencher com o [Nosso Número] (numero que consta na listagem dos DOCUMENTOS DA DANFE, página 9 deste
manual) e com o seu CPF ou CNPJ que utilizou na compra da Mercadoria com a MN. Após o preenchimento, clique em [Não sou um robô] e botão [Próximo].
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- Banco Brasil – no site do BB será necessário preencher com o [Nosso Número] (número que consta na listagem dos DOCUMENTOS DA DANFE, página 9 deste
manual) e o com o seu CPF ou CNPJ que utilizou na compra da Mercadoria com a MN. Após o preenchimento, clique em [Não sou um robô] e botão [Confirmar].
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- Banco Bradesco – no site do Bradesco será necessário preencher os campos: [CPF/CNPJ do Pagador](com o seu CPF ou CNPJ que utilizou na compra da Mercadoria
com a MN), [CPF/CNPJ do Beneficiário](com o CNPJ da MN que foi realizada a compra),com o [Nosso Número] (número que consta na listagem dos DOCUMENTOS DA
DANFE, página 9 deste manual). Por segurança o site do banco irá gerar uma imagem de texto para ser digitado. Após os preenchimentos escolha o Formato do Arquivo
para ser gerado, como mostra imagem abaixo:
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