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Consulta:
FIGURA 1

FIGURA 2

Após autenticação do utilizador, é apresentada uma
lista ordenada por ordem decrescente de data com
todos os documentos emitidos pelas empresas do
grupo Trivalor para o(s) NIF(s) do utilizador registado
(Figura 4).

É possível selecionar um ou vários documentos para
fazer download para o seu posto de trabalho, dos
PDFs certificados e quando disponível, também a sua
representação em formato XML para integração
noutros sistemas informáticos.
FIGURA 3

Na “Gestão dados do utilizador”
pode gerir o envio regular por email e a periodicidade dos novos
documentos (Figura 9).
A mensagem contem um link para
o portal por cada novo documento
permitindo ao utilizador fazer o
download.
Em alternativa ao link pode optar
por receber em anexo ao e-mail os
novos documentos.
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Listagem dos documentos ordenados do mais recente para o mais antigo:
FIGURA 4

FIGURA 5

O utilizador pode alterar o número máximo de documentos
visíveis por página:
É possível alterar a ordem de visualização dos documentos, clicando na coluna que pretende
ordenar.
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Pesquisar / filtrar por vários critérios:
FIGURA 6

FIGURA 7

Pode selecionar múltiplos
documentos e juntar num
único ficheiro PDF com
múltiplas páginas ou criar
um
único
ficheiro
comprimido (formato Zip)
para facilitar o download
(Figura 7).

Ver: 4.7.2017

-3-

Registo novo utilizador:
Em https://trivalor.azurewebsites.net/Registar.aspx
FIGURA 8

Ecrã registo novo utilizador:
FIGURA 9
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FIGURA 10

Após registo, o novo utilizador
recebe um e-mail pedindo
confirmação (Figura 10).

FIGURA 11

e-mail solicitando confirmação
(Figura 11)

FIGURA 12

Após confirmação pelo
utilizador é reencaminhado
para o portal com indicação
do sucesso do registo e
informado para aguardar a
ativação pelo gestor do
portal (Figura 15 Figura 16).
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Gestão dos dados do utilizador:
Em https://trivalor.azurewebsites.net/Clientes/Gerir.aspx
FIGURA 13

O portal permite que o utilizador possa gerir a senha, as
notificações, o e-mail e o contacto telefónico.

FIGURA 14
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Administração de Utilizadores:
Em https://trivalor.azurewebsites.net/Admin/Utilizadores.aspx
FIGURA 15

FIGURA 16

Após o gestor do portal confirmar
e aprovar o novo registo, é enviado
um
e-mail
informando
da
aprovação da conta.
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Documentação:
Guia da factura electrónica,
•

Contributo para a modernização das empresas e do estado
UMIC, Agência para a Sociedade do Conhecimento
https://trivalor.azurewebsites.net

FAQ
•

Perguntas Mais Frequentes
https://trivalor.azurewebsites.net/Clientes/Static/FAQ.pdf

FIGURA 17

Formulário de adesão:

Ticket Restaurant, S.A.

Tel: 210420336,210420345

https://trivalor.azurewebsites.net/Clientes/Static/contrato-formulario-trp.pdf
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