
COMPRA COM IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO
CONVERTA SUA PLANILHA

Prezado cliente,

para apresentar as novas alterações do sistema 
de pedido online do Vale-Transporte Eletrônico, 
elaboramos este tutorial, para orientá-lo a 
converter a sua planilha em Excel e comprar com 
a importação de arquivo, no nosso site.

Pedido de Vale-Transporte



2989556759                 50
2809556768                 50
2309666093                 50
2209566768                 50
2109660033                 50

1º PASSO
Na sua planilha do Excel, que contém 
duas colunas, uma com "NÚMERO DO 
CARTÃO" (à esquerda), e outra com o 
"VALOR DA RECARGA" (à direita), 
veri�que se os dados estão corretos. 
Feche a planilha.

Obs.: Salvar como pasta de trabalho do 
Excel



2º PASSO
Após veri�cação da sua planilha, 
acesse natalcard.com.br. Já na 
página inicial role a barra do site até 
o �nal (até o rodapé), e clique no 
botão "CONVERSOR DE PLANILHA".



3º PASSO
Digite  a letra “n” o CNPJ da sua empresa. 
Em seguida, clique em "PROCURAR" e 
selecione a sua planilha, contendo todas 
as informações do pedido de compra de 
Vale-transporte. Selecione o arquivo e 
clique em "ABRIR".

n02967096000197



4º PASSO
Após abrir a planilha, clique em "CRIAR 
PEDIDO," em seguida con�ra se as 
informações estão corretas nas duas 
colunas. Se necessário. Para remover 
algum NatalCard VTE do arquivo que 
será gerado, clique no ícone localizado 
no �nal da coluna e depois con�rme a 
exclusão.

n02967096000197

C:\Documents and Settings

0.009.556.759                                                                      50,00

0.009.556.768                                                                      50,00

0.009.666.093                                                                      50,00

0.009.566.768                                                                      50,00

0.009.660.033                                                                      50,00

250,00



5º PASSO
Con�ra se o valor total em 
dinheiro, corresponde à soma 
das recargas de todos os 
cartões. Com o arquivo 
correto selecionado, clique no 
botão "BAIXAR ARQUIVO" e sua 
planilha já estará convertida 
para o formato XML.

0.009.556.759                                                                      50,00

0.009.556.768                                                                      50,00

0.009.666.093                                                                      50,00

0.009.566.768                                                                      50,00

0.009.660.033                                                                      50,00

250,00



6º PASSO
Entre no site natalcard.com.br 
clique no botão "Pedido VTE" 
acesse o portal "TDMax Web 
Commerce" com seu login e 
senha.

Acesse "Compra-Importação" 
e utilize o arquivo gerado ante-
riormente.



7º PASSO
Selecione a aba "IMPORTAÇÃO" e 
clique no botão "PROCURAR". 
Certi�que-se de que o arquivo 
escolhido é o correto.

EMPRESA TESTE

EMPRESA TESTE

C:\Documents and Settings\teste\Desktop\Pedido.xml



8º PASSO
C:\Documents and Settings\teste\Desktop\Pedido.xml

EMPRESA TESTE

EMPRESA TESTE

Depois de selecionar o docu-
mento, clique em "ABRIR". Se o 
arquivo importado não estiver 
nos padrões do sistema, apare-
cerá uma mensagem de erro. 
Caso não tenha nenhum erro, 
clique na aba "CARTÕES SELE-
CIONADOS", para veri�car a 
planilha importada.



9º PASSO
Os cartões já �carão na aba de 
cartões selecionados, clique 
em selecionar os cartões

C:\Documents and Settings\teste\Desktop\Pedido.xml

José Maria da Silva

Lucas de Carvalho

Maria José Ferreira

Carla da Silva Campos

Diego Gomes Cabral

EMPRESA TESTE



Para �nalizar a compra, veri�que 
o valor total e o total em dinheiro, 
e se você não deseja realizar 
mais alterações no pedido, sele-
cione os cartões e clique no 
botão "EFETIVAR COMPRA". Em 
seguida, o seu pedido será con-
cluído com sucesso.

10º PASSO
José Maria da Silva

Lucas de Carvalho

Maria José Ferreira

Carla da Silva Campos

Diego Gomes Cabral

EMPRESA TESTE



11º PASSO
Clique no botão “OK” para 
gerar o boleto. Imprima e 
pague em qualquer agência 
bancária de sua preferência.



EMPRESA TESTE

17525-1

17625-8

17725-6 

17825-3 

17925-2 

19/09/2014

19/09/2014

19/09/2014

19/09/2014 

19/09/2014

250,00

250,00

250,00 

250,00 

250,00 

256,25

256,25

256,25

256,25

256,2512º PASSO
Caso você não consiga visualizar 
o boleto, acesse o menu de 
opções e clique na aba “HISTÓRI-
CO DE PEDIDOS”. Em seguida, 
selecione a opção “BOLETO”, 
imprima e pague em qualquer 
agência bancária ou casa lotéri-
ca de sua preferência.  

Nome Empresa



13º PASSO
Se já tiver �nalizado suas ativi-
dades no Webcommerce, 
clique no botão “SAIR” localiza-
do acima do menu de opções, 
no canto superior direito da 
tela, para que a sessão seja 
encerrada.

EMPRESA TESTE



SEGUNDA OPÇÃO DE COMPRA POR PLANILHA

1º PASSO
Se preferir, pode ir direto na 
opção "Compra cartões 
selecionados, pedido ante-
riores e selecionar o último 
pedido.



SEGUNDA OPÇÃO DE COMPRA POR PLANILHA

2º PASSO
Dessa forma, só atualizará 
algum valor caso tenha 
alterado, ou individual, ou 
selecionando mais que um 
cartão, selecione e clique 
em alterar, digite o valor e 
clique em adicionar.



Para �nalizar a compra, veri�que 
o valor total e o total em dinheiro, 
e se você não deseja realizar 
mais alterações no pedido, sele-
cione os cartões e clique no 
botão "EFETIVAR COMPRA". Em 
seguida, o seu pedido será con-
cluído com sucesso.

3º PASSO
José Maria da Silva

Lucas de Carvalho

Maria José Ferreira

Carla da Silva Campos

Diego Gomes Cabral

EMPRESA TESTE

SEGUNDA OPÇÃO DE
COMPRA POR PLANILHA



INFORMAÇÕES:

(84) 3026-8450

atendimento@natalcard.com.br

(84) 99106-0986


