
 Histórico de Pedidos 
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 é uma ferramenta utilizada para visualização do histórico de compras de créditos 

realizadas no sistema pela empresa indicada. 

 

 Objetivo: 
● Realizar o levantamento do histórico de compras de créditos realizadas no sistema pela 

empresa. 

 

 Caminho de Acesso: 
● Página Inicial > Histórico de Pedidos. 

 

 Como Utilizar? 

  
● Empresa: Exibe o nome da empresa que realizou o login no sistema. 
● Nome: Informe o nome do usuário (cadastro) que recebeu a carga embarcada. 
● Situação: Selecione a situação do pedido que deseja listar. 

○ Clique sobre a  ao lado do campo para visualizar os tipos de pedidos 
cadastrados no sistema. 



● Data Início/Fim: Informe o período desejado para realizar a busca. 
○ Se o período informado for inferior a quantia de meses cadastrado no gerencial a 

mensagem "Data de início inferior a quantidade de meses de histórico definida nas 
configurações globais!" será exibida. Para editar a configuração vá até: 

○ Gerencial Web Forms >> Configurações do Sistema >> Configurações Globais >> 
Carga Embarcada >> "Meses de histórico" e configure o tempo desejado. 

● Cartão: Informe o número de série do cartão do usuário que recebeu a carga embarcada. 
● Código: Informe o código do cadastro que recebeu a carga embarcada. 

○ Selecione o tipo de pedido que deseja visualizar, assim só será exibido na tela o tipo 
de pedido definido no filtro "Situação". 

● Clique em   
●  

 

 Listagem Gerada: 

verifique os tópicos da listagem como mostra a figura abaixo: 

  
● Pedido: Exibe o código gerado pelo sistema referente ao pedido. 
● Data: Exibe a data em que o pedido foi gerado. 
● Valor Pedido: Exibe o valor cobrado pelo pedido indicado. 
● Valor Boleto: Exibe o valor cobrado pelo pedido indicado mais taxas do mesmo, totalizando 

o valor à ser pago. 
● Status: Exibe a situação do pedido, ou seja, como o mesmo encontra-se no sistema. 

 

 Caso desejar indique uma ação para o sistema. 

 

 Botões: 

 
Exibe na página o Recibo selecionado. 

 Para visualizar detalhes do recibo que é gerado pelo sistema, clique em: Recibo 

  

 
Exibe o boleto do pedido indicado. 

  

 
Exibe a guia para depósito identificado do registro selecionado. 

http://help.transdatasmart.com.br/twiki/bin/view/TreinamentoTD/ConfglobaisCargaEmb
http://help.transdatasmart.com.br/twiki/bin/view/TreinamentoTD/GerRecibo


  

 
Exibe as informações do motivo da rejeição do boleto. 

  

 
Gera o relatório do pedido selecionado. 

 Para visualizar detalhes do relatório de pedidos, clique em: Visualizar 

 

 Observação: 
● No rodapé da listagem é informado a quantidade de página à serem visualizadas. 
●  

 

http://help.transdatasmart.com.br/twiki/bin/view/TreinamentoTD/GerVisualizar

