
 Compra 
As imagens abaixo são meramente ilustrativas. 

 Sistema: Urbano, Seccionado e Rodoviário. 

 Público Alvo: Usuários com permissão de acesso ao TDMax Web Commerce, sendo do tipo 
Empresa, Comum ou Estudante. 

 O que é: 
● Essa ferramenta é utilizada para realizar a compra de créditos conforme necessidade da 

empresa e seus usuários, podendo realizar compra para seus cartões e usuários vinculados 
a empresa. 

 Objetivo: 
● Realizar as compras dos créditos para os cartões e funcionários associados a empresa. 

 Caminho de Acesso: 
● TDMax Web Commerce > Compra. 

 
 

 Cartões Disponíveis: 

Ao acessar a página de compra do Web Commerce a seguinte tela será aberta: 

  
● Cartões Disponíveis: No topo da aba é informado a quantidade de cartões disponíveis 

vinculados à empresa indicada. 
● Pedidos Anteriores: Exibe uma lista com datas de compras já realizadas no sistema, útil 

para novas compras que sejam idênticas a alguma realizada anteriormente. 

○ Clique na  ao lado do campo e selecione uma data de compra já realizada, 
assim o sistema aplicará as mesmas informações à compra atual. 

● Buscar Núm. Série: Realiza a busca do pedido de compra pelo número de série cadastrado 
no sistema. 

● Buscar Nome: Realiza a busca do pedido de compra pelo nome em que o mesmo foi 
registrado no sistema. 

Será exibido na tela uma tabela listando os cartões vinculados à empresa indicada, verifique os 
campos, como mostra na figura abaixo: 



  

Selecione o tipo de sistema da qual os créditos adquiridos serão destinados. 

 

 Sistema Urbano: 

 
● Venda de Produtos Urbanos: Quando está opção estiver selecionada, indica que a compra 

de créditos será realizada para cartões vinculados ao Sistema Urbano. 
● Venda por Créditos: Indica que a compra será realizada pela quantidade de créditos, ou 

seja, a quantidade de créditos da qual serão adquiridos pela empresa indicada. 
○ Produto: Selecione o produto que será comprado pela empresa. 

○ Clique sobre a  à frente do campo e selecione o produto desejado. 
○ Tarifa: Exibe o valor cobrado sobre o produto indicado. 

● Venda por Valor: Indica que a venda será realizada por valor desejado e não por quantidade 
de créditos. 

○ Quando esta opção estiver selecionada, é necessário preencher o seguinte campo: 
○ Valor por Cartão: Define a valor que poderá ser adquirido para cada cartão 

vinculado à empresa indicada. 

 



 Sistema Seccionado:

  
● Venda de Produtos Seccionados: Quando esta opção estiver seleciona, indica que a 

compra de créditos será realizada para os cartões que utilizam o Sistema Seccionado. 
● Família: Selecione o tipo de sistema que será utilizado. 
● Origem: Selecione o ponto de partida para utilizar os créditos adquiridos. 
● Destino: Selecione o ponto de limite para à utilização dos créditos adquiridos. 
● Linha: Selecione a linha de utilização dos créditos adquiridos. 
● Tarifa: Exibe o valor cobrado sobre o produto indicado. 

 

 Preencher para Ambos os Sistemas: 
● Quantidade: Informe a quantidade de créditos à ser comprado para o produto indicado. 
● Total: Informa o valor total da compra, ou seja, a quantidade de créditos vezes o valor do 

produto indicado. 
● Total Geral (Créditos): Exibe a quantidade de créditos multiplicados pela quantidade de 

cartões selecionados. 
● Total da Compra (R$): Exibe o total geral multiplicado pelo valor do produto indicado. 
● Total de Descontos (R$): Geralmente algumas empresas municipais, federais ou estaduais 

não pagam impostos sobre o valor da tarifa, logo sobre o valor total da compra é calculado o 
desconto que será dado sobre a compra abatendo então do total em dinheiro o valor 
correspondente aos impostos. 

○ A porcentagem de desconto é configurado pela empresa Transdata Smart. 
● Total em Dinheiro (R$): Exibe o valor a ser pago pela empresa compradora. 



 

 
 



 


