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Objetivo: Saiba como proceder para consultar as conciliações de cartões realizadas. É importante sinalizar que a conciliação 
de cartões visa enviar as vendas efetuadas com formas de pagamento em cartão à empresa conciliadora, e na sequência receber os 
retornos das conciliações realizadas. Assim, a baixa das parcelas será feita de forma automática. 

Guia Prático

Como consultar a conciliação de cartões?

Requisitos:
- Ter acesso ao Portal 

Web;
-Acessar <Financeiro>;

- <Conciliação de 
Cartões>.

A partir da versão:
17.02.1700

1.  Na tela de login do Portal Web, informe uma 
usuário e senha válidos e clique em <Entrar>.

    2. Na tela inicial do Portal Web, clique na 
opção <Financeiro>.

O usuário utilizado para acessar o Portal 
Web deve ser o mesmo utilizado no Cigam 
Lojas e Franquias.

ATENÇÂO! o acesso a algumas 
funcionalidades será restrita a funções ligadas 
a gestão do negócio. Em caso de dúvidas, 
consulte os seguinte material:

“Como alterar os direitos do usuário?,n°11”

        O endereço de acesso para o Portal Web é o número do servidor da sua retaguarda, mais as informações de 
identificação, conforme o exemplo:
“187.85.129.159/Gestor.Web/Autentificação/ Login”
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3. Na sequência, clique em <Conciliação de 
Cartões>.

4. Ao entrar na tela de Consulta 
Conciliação Cartão, utilize os filtros da parte 
superior para pesquisar as conciliações:

- Loja;
- Filtrar por (data venda, pagamento ou 

vencimento);
- Data inicial e final;
- Status (pendente envio, transmitido, venda 

conciliada, pago, erro);
- Tipo Pgto (crédito ou débito);
- Bandeira;
- Docto/ NSU/ Autorização. 
Na sequência, clique em < >.

A tela de Consulta de Conciliações Cartão, você poderá pesquisar as conciliações realizadas, bem como as 
pendente envio e ainda aquelas que apresentaram  erros. 

No caso de erros, o usuário poderá realizar modificações nas vendas e enviá-las novamente para a 
conciliadora.  Para saber mais sobre o processo, acesse o seguinte material:

“Como ajustar conciliação com erro?,n° 912”

5. Após, a consulta o Portal Web, mostrará 
as  conciliações apresentando as seguintes 
opções:

- Loja;
- Docto;
- Forma Pgto;
- Parcelas;
- Bandeira;
- Adquirente;
- Vlr. Bruto;
- Taxa;
- NSU;
- Autorização;
- Data Pgto;
- Status. 
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Muito Bem! Agora você sabe como consultar a conciliação de cartões. Boas Vendas!

Atenção entenda melhor o que significa cada status:
- Pendente envio - a venda ainda não foi enviada para conciliadora;
- Transmitido - venda enviada para conciliadora de cartões;
- Venda conciliada - venda recebida na conciliadora e confirmação enviada pela adquirente;
- Pago - vendas pagas pela adquirente à loja;
- Erro - sinalização que ocorreu devido a divergências que foram informadas no sistema e o que a adquirente 

acusa que deveria ser informado. Abaixo segue a relação de prováveis motivos:
- Total de parcelas diferentes;
- Bandeira diferente;
- Tipo (débito/ crédito) diferente;
- Entre outras.
Os causas de erro, geralmente, são oriundas de equívocos na hora de passar a venda. É podem ser corrigidas 

na opção <Corrigir Orçamento> da retaguarda. 


