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APRESENTAÇÃO 

Nos dias atuais ouve-se muito falar sobre a Era da Informação
informação, a tecnologia da informação, a ciência da 
computação em informática são assuntos e ciências recorrentes na atualidade.
 
Em vista disso, a Byte Serviços de Informática 
informação por parte das empresas, desenvolveu uma ferramenta completa 
escrituração fiscal e sistema contábil, que possibilita esse gerenciamento de forma 
simples e objetiva. 
 
Este manual visa o entendimento operacional da ferramenta de 
parte de seus usuários. 
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muito falar sobre a Era da Informação. Como a sociedade da 
informação, a tecnologia da informação, a ciência da informação e a ciência da 
computação em informática são assuntos e ciências recorrentes na atualidade.

Em vista disso, a Byte Serviços de Informática Ltda, com pensamento na gestão da 
informação por parte das empresas, desenvolveu uma ferramenta completa 
escrituração fiscal e sistema contábil, que possibilita esse gerenciamento de forma 

Este manual visa o entendimento operacional da ferramenta de serviços
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. Como a sociedade da 
informação e a ciência da 

computação em informática são assuntos e ciências recorrentes na atualidade. 

, com pensamento na gestão da 
informação por parte das empresas, desenvolveu uma ferramenta completa de 
escrituração fiscal e sistema contábil, que possibilita esse gerenciamento de forma 

serviços-online por 



 

 
 

 

1 - DO LINK DE ACESSO

A ferramenta é disponibilizada por meio da internet sendo a URL 

http://www.servidorconter.com/login.asp

 

1.2 - DO ACESSO 

Após acessar o link, é necessário digitar o CPF ou o CNPJ

definida como padrão para primeiro acesso é o 

no botão “ACESSAR”.  

 

2 - DO MÓDULO USUÁRIO

O módulo “USUÁRIO” é de acesso geral e possui funcionalidades de 

como visualização da ficha financeira,

negativa de débitos e alteração da 

 

2.1- DA VISUALIZAÇÃO

Para visualizar dados cadastrais deve
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DO LINK DE ACESSO 

A ferramenta é disponibilizada por meio da internet sendo a URL 

http://www.servidorconter.com/login.asp, podendo ser acessada por qualquer navegador.

é necessário digitar o CPF ou o CNPJ no campo “CPF/CNPJ

para primeiro acesso é o número do registro, após digitar deve

 

DO MÓDULO USUÁRIO 

IO” é de acesso geral e possui funcionalidades de alteração de dados bem 

visualização da ficha financeira, consulta de certidões emitidas, emissão de certidão 

negativa de débitos e alteração da senha pessoal de acesso. 

VISUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

Para visualizar dados cadastrais deve-se acessar o menu “CADASTRO”. 
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A ferramenta é disponibilizada por meio da internet sendo a URL 

podendo ser acessada por qualquer navegador. 

CPF/CNPJ”, a senha 

após digitar deve-se clicar 

 

alteração de dados bem 

emissão de certidão 



 

 
 

 

Na página seguinte, surgirá o nome do profissional ou da entidade no qual existem algumas 

ações possíveis, para acessar essas ações deve

de “AÇÕES”. 

Para consultar os dados pessoais de um profissional ou entidade deve

“AÇÕES” e clicar no ícone 
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Na página seguinte, surgirá o nome do profissional ou da entidade no qual existem algumas 

ações possíveis, para acessar essas ações deve-se passar o mouse sobre o ícone

 

Para consultar os dados pessoais de um profissional ou entidade deve-se acessar o campo 

. 
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Na página seguinte, surgirá o nome do profissional ou da entidade no qual existem algumas 

se passar o mouse sobre o ícone  no campo 

 

se acessar o campo 

 



 

 
 

 

Para consultar o endereço de um profissional ou entidade deve

clicar no ícone . 
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Para consultar o endereço de um profissional ou entidade deve-se acessar o campo “AÇÕES” e 
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se acessar o campo “AÇÕES” e 

 

 



 

 
 

 

Para consultar o telefone de um profissional ou entidade deve

clicar no ícone . 

Para consultar a formação de um profissional ou entidade deve

clicar no ícone . 
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Para consultar o telefone de um profissional ou entidade deve-se acessar o campo “AÇÕES” e 

 

de um profissional ou entidade deve-se acessar o campo “AÇÕES” e 
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se acessar o campo “AÇÕES” e 

 

 

se acessar o campo “AÇÕES” e 

 

 



 

 
 

 

Para consultar o e-mail de um profissional ou entidade deve

clicar no ícone . 

Para consultar a supervisão técnica (SATR)

campo “AÇÕES” e clicar no ícone
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de um profissional ou entidade deve-se acessar o campo “AÇÕES” e 

 

a supervisão técnica (SATR) de um profissional ou entidade deve

campo “AÇÕES” e clicar no ícone . 
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se acessar o campo “AÇÕES” e 

 

 

de um profissional ou entidade deve-se acessar o 

 

 



 

 
 

 

3 - DA FICHA FINANCEIRA

O menu “FICHA FINANCEIRA” permite visualizar

parcelamentos de um profissional

efetuados. 

 

3.1 - DOS DÉBITOS 

Para que o profissional possa visualizar seus 

FINANCEIRA” submenu “DÉBITOS”.

 

Na página que surgirá, aparecerão os débitos que o profissional possui e a possibilidade de 

impressão de boleto, para isto deve
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DA FICHA FINANCEIRA 

“FICHA FINANCEIRA” permite visualizar e imprimir boletos referentes aos débitos

de um profissional ou entidade, bem como visualizar os pagamentos 

que o profissional possa visualizar seus débitos é necessário acessar o

FINANCEIRA” submenu “DÉBITOS”. 

Na página que surgirá, aparecerão os débitos que o profissional possui e a possibilidade de 

impressão de boleto, para isto deve-se acessar o campo “AÇÕES” e clicar no ícone 
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e imprimir boletos referentes aos débitos  e 

bem como visualizar os pagamentos 

ário acessar o menu “FICHA 

 

Na página que surgirá, aparecerão os débitos que o profissional possui e a possibilidade de 

se acessar o campo “AÇÕES” e clicar no ícone . 



 

 
 

 

Obs.: Só é possível a impressão de boletos referentes a débitos 

 

3.2 - DOS PAGAMENTOS

Para visualizar os pagamentos efetuados deve

submenu “PAGAMENTOS”. 
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Obs.: Só é possível a impressão de boletos referentes a débitos a vencer. 

DOS PAGAMENTOS 

Para visualizar os pagamentos efetuados deve-se acessar o menu “FICHA FINANCEIRA” 
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se acessar o menu “FICHA FINANCEIRA” 

 



 

 
 

 

 

3.3 - DOS PARCELAMENTO

Para realizar o parcelament

submenu “PARCELAMENTO”.

Na página seguinte, deve-se selecionar o tipo de parcelamento, a quantidade de parcelas, 

informar a data de vencimento da 1ª parcela, selecionar o débito e concluir o parcelamento.
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PARCELAMENTOS 

lizar o parcelamento de débitos deve-se acessar o menu “FICHA FINANCEIRA” 

”. 

 

se selecionar o tipo de parcelamento, a quantidade de parcelas, 

a data de vencimento da 1ª parcela, selecionar o débito e concluir o parcelamento.
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se acessar o menu “FICHA FINANCEIRA” 

 

se selecionar o tipo de parcelamento, a quantidade de parcelas, 

a data de vencimento da 1ª parcela, selecionar o débito e concluir o parcelamento. 



 

 
 

 

4 - DAS CERTIDÕES 

Para consultar certidões deve

Na página que abrirá, deve-se selecionar a “REGIÃO” 

“GERAR”. 
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Para consultar certidões deve-se acessar o menu “CERTIDÕES”. 

 

 

se selecionar a “REGIÃO” o “TIPO” e logo após, clicar no 
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o “TIPO” e logo após, clicar no botão 



 

 
 

 

Logo abaixo ficam armazenadas as certidões emitidas, para imprimir basta clicar no ícone 

Obs.: Só é possível gerar a certidão negativa de débitos, 

regionais. 
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Logo abaixo ficam armazenadas as certidões emitidas, para imprimir basta clicar no ícone 

Obs.: Só é possível gerar a certidão negativa de débitos, as demais são emitidas 
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Logo abaixo ficam armazenadas as certidões emitidas, para imprimir basta clicar no ícone . 

 

as demais são emitidas nos 



 

 
 

 

5 - DA ALTERAÇÃO DE SENHA

Para realizar a alteração de senha do usuário deve

página que abrirá é necessário preencher os campos com a senha atual, a nova senha, e 

confirmar a nova senha, e para concluir a alteração deve

6 - DO ENCERRAMENTO

Para encerrar corretamente o uso da ferramenta deve
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DA ALTERAÇÃO DE SENHA 

ação de senha do usuário deve-se acessar o menu “ALTERAR SENHA”, na 

página que abrirá é necessário preencher os campos com a senha atual, a nova senha, e 

confirmar a nova senha, e para concluir a alteração deve-se clicar no botão “ALTERAR DADOS”.

 

 

DO ENCERRAMENTO 

Para encerrar corretamente o uso da ferramenta deve-se acessar o menu “SAIR”.
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se acessar o menu “ALTERAR SENHA”, na 

página que abrirá é necessário preencher os campos com a senha atual, a nova senha, e 

se clicar no botão “ALTERAR DADOS”. 

 

se acessar o menu “SAIR”. 



 

 
 

 

7 - DO ATENDIMENTO 

O módulo “ATENDIMENTO” possui

 

7.1 - HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS

Para visualizar todos os atendimentos agendados deve

ATENDIMENTOS”. 
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possui a funcionalidade histórico de atendimentos

HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS 

Para visualizar todos os atendimentos agendados deve-se acessar o menu “HISTÓRICO DE 
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histórico de atendimentos. 

se acessar o menu “HISTÓRICO DE 

 


