
Manual de Funcionalidades

App Ticket Log Para Gestor



U s u á r i o s

G e s t o r e s



• Avaliação média de ���� nas lojas;

• Facilita a consulta e ações sobre
transações protegidas, bloqueio e
desbloqueio de cartões, alteração de
limite, consulta de boletos, saldo, extrato e
consulta à rede credenciada.

App desenvolvido para simplificar o dia-a-dia dos 
gestores da Ticket Log. 



Como baixar?

Acesse o Google 
Play ou a App Store

Busque por 

“Ticket Log para Gestor”

Realize o 
download

Acesso:
 Todos os usuários que acessam a plataforma Sou Log conseguirão acessar o aplicativo.

 Caso o usuário não possua acesso a determinada funcionalidade na plataforma, no aplicativo a funcionalidade estará inoperante ou não
aparecerá.

Escaneie os QR Codes ao 
lado com o celular e 

realize o download direto 
da loja.



Principais funcionalidades

Alerta
de boleto gerado 
e vencido

Pesquisa
de rede credenciada 
(fechada ou aberta)

Liberação
de Transação 
Protegida

Bloqueio
desbloqueio e 
solicitação de 2ª via

Consulta
do boleto (em aberto, pago 
e em atraso) e possibilidade 
de copiar o código de 
barra para pagamento

Consulta
de saldo, extrato com 
km e status dos 
cartões

Associação e 
Desassociação
de cartão coringa 

Alterar
limite

Liberação
de restrição 
preventivamente

Ajuste
de KM/litro

Entrega de
cartões

Inclusão de
crédito



Iniciando o App

A tela inicial do App possui uma
animação com a mensagem de boas
vindas ao usuário.

Observação: Esta tela poderá apresentar
lentidão com o uso de internet com baixa
velocidade.



Iniciando o login

Após o splash, a tela de login é apresentada.

O login pode ser feito de 3 formas:

1) O mesmo realizado pelo usuário na plataforma Sou
Log, inserindo:

 Código de usuário;
 Nome do usuário;
 Senha.

2) Através da Conta Edenred, inserindo:

• CPF ou e-mail cadastrado;
• Senha.

3) Biometria



Escolhendo o Código

Nesta tela, o usuário poderá escolher o código que deseja acessar.

Se o usuário puder acessar apenas um único código, esta tela não será
apresentada.



Escolhendo o Produto

O usuário deverá selecionar um dos produtos disponíveis para o código
selecionado e clicar em avançar.

Se o usuário possuir apenas um único produto para o código
selecionado, esta tela não será apresentada.



Perfil Limite



Tela Home

No início da tela, será apresentado o código, nome da
empresa e imagem do produto acessado.

Ao ser clicado, permite-se alternar para outro código
e/ou produto que o usuário tenha acesso.



Pesquisar Cartões

A funcionalidade permite buscar por CPF,
placa, nº do cartão, nº da frota ou
matrícula.

No campo de busca, localizado no início
da tela, é possível fazer um filtro mais
apurado ou selecionar um cartão na
listagem apresentada na parte inferior
(serão apresentados até 30 cartões).

Após a seleção de um cartão, aparecerá
os detalhes do mesmo.



Detalhes do cartão

Na tela de detalhes do cartão, é possível verificar os seguintes dados:

 Código e Cliente;

 Número do cartão e dados de embossing;

 Produto Ticket Log (Car, Fleet ou Cargo);

 Saldo atual e data da consulta do saldo;

 Data prevista para a renovação;

 Valor previsto para a renovação.



Extrato

Ao clicar em extrato, o usuário será
direcionado para a lista de transações
ocorridas naquele cartão.

Ao clicar na seta, localizada ao final de
cada linha do extrato, é possível abrir os
detalhes da transação.



Extrato - ajuste de Km/litragem

Extrato Detalhes da Transação Ajustar Km/litro e inserir motivo Extrato atualizadoConfirmação



Alterar limite – valor em R$ ou litros

Alterar Limite Tipo de alteração Período de alteração Valor a ser alterado ou litros e 
Justificativa

ConfirmaçãoProduto Abastecimento



Alterar limite – percentual

% a ser alterado e 
Justificativa

Alterar Limite Tipo de alteração Período de alteração ConfirmaçãoProduto Abastecimento



Alterar limite – zerar saldo

Alterar Limite Tipo de alteraçãoProduto Abastecimento

R$ 0,00

Confirmar Confirmação Saldo Zerado



Liberação de restrição

Liberação de Restrição Motivo Confirmar Confirmação



Bloquear cartão

Bloquear cartão Imediata ou Programada Inicio e Fim do bloqueio Motivo Confirmação Cartão Bloqueado



Desbloquear cartão

Desbloquear cartão Motivo Confirmação Cartão Desbloqueado



Cancelar cartão / 2º via

Cancelar cartão/2º via Motivo Confirmar Confirmação



Associar cartão coringa

Associar cartão coringa Inserir placa a ser associada Confirmar Confirmação



Desassociar cartão coringa

Desassociar cartão coringa Confirmar ConfirmaçãoConfirmar



Transações Protegidas

As Transações Protegidas estão divididas pelos 
seguintes motivos:

 Todas (listagem com todos os motivos);

 Bloqueio (cartões bloqueados);

 Restrição (quando infringiu uma restrição);

 Saldo (falta de saldo).



Transações Protegidas – Ver os detalhes/serviços/motivos 

Lista de Transações Protegidas Serviços da Transação ProtegidaDetalhes da Transação Protegida Motivo da Transação Protegida 



Transações Protegidas – desbloquear cartão

Lista de Transações Protegidas Detalhes da Transação Protegida Confirmar o desbloqueio do cartão Cartão desbloqueado



Transações Protegidas – liberar restrição

Lista de Transações Protegidas Detalhes da Transação Protegida Confirmar a liberação da restrição Restrição Liberada



Transações Protegidas – alterar o limite

Lista de Transações Protegidas Detalhes da Transação Protegida Alterar limite Confirmação



Transações Protegidas – descartar a transação (Modelo 1) 

Lista de Transações Protegidas Descartar Transação Protegida Confirmar o descarte da transação Transação Descartada

Deslizar 
para a 

esquerda



Transações Protegidas – descartar a transação (Modelo 2) 

Lista de Transações Protegidas Descartar Transação Protegida Confirmar o descarte da transação Transação Descartada



Rede Credenciada - Detalhes do estabelecimento

Home Rede Credenciada Detalhes do Credenciado

 Ao clicar em um estabelecimento no mapa, é possível
consultar detalhes como: preços dos combustíveis,
endereço, telefone do local e outros.

 No ícone de veículo, localizado no canto inferior do mapa,
há a opção de traçar uma rota até o posto ou oficina,
utilizando-se os Apps do Waze ou Google Maps.

 Ao clicar no nome do estabelecimento, é possível ter acesso
a uma visão do Google Street View e conferir a imagem do
local do abastecimento ou oficina. Na tela, ainda tem as
opções de: ligar, traçar rota, indicador de combustíveis e
especialidades do estabelecimento.



Pesquisa e filtros de rede

Rede Credenciada Filtros de ManutençãoFiltros de Abastecimento

Caso o usuário queira pesquisar estabelecimentos
próximos a um endereço específico.

Para acessar e selecionar os filtros. Para aperfeiçoar a
busca, o usuário pode clicar na opção de filtro por
raio (distância de até 20km), tipo de comerciante
(postos ou oficinas), tipos de combustíveis ou
bandeira.

Esta função é utilizada para atualizar a tela do mapa.



Lista e Ordenação

Ordenar a lista de Estabelecimentos 
Credenciados

Rede Credenciada

Para acessar e selecionar os filtros. Para aperfeiçoar a busca, o usuário
pode clicar na opção de filtro por raio (distância de até 20km), tipo de
comerciante (postos ou oficinas), tipos de combustíveis ou bandeira.

Esta função é utilizada para ordenar a lista pelo menor preço ou
distância.

Esta função é utilizada para voltar para a busca no mapa (considerando
a localização atual).



Mais Opções

Este menu possui as seguintes funcionalidades:

• Boletos

• Entrega de cartões

• Biometria

• Sobre o App

• Versão

• Contato

• Termos de uso

• Sair



Mais opções - Boletos

Boletos Lista e situação dos boletos
Copiar o código de barras

Lista Boletos 
Em aberto

Lista Boletos 
Pagos

Lista Boletos 
Em atraso



Mais opções – Entrega de cartões

Entrega de cartões
Lista com os pedidos em 

andamento e botão histórico de 
entregas

Quando não tiver entrega 
em andamento

Detalhe e etapas de um  
pedido

Possibilidade de acompanhar 
na transportadora Histórico de entregas



Biometria

Biometria Ativar ou destivar biometria Convite para habilitação após login Login com biometria



Mais opções - Demais funcionalidades

Mais Opções Sobre o App Termos e CondiçõesContatoVersão do App



Vem com a gente!

Ticketlog.com.br /ticketlog company/ticketlog


