TUTORIAL PARA EMITIR BORDERÔ DO CARTÃO DE COMPRAS CDL
PRIMEIRO ACESSO

1 - Para solicitar as Autorizações do cartão de Compras CDL pela sua empresa, entre no site www.cdlmoc.com.br e clique na opção AUTORIZAÇÕES CARTÃO na barra de
menu.

2 - Após clicar na opção AUTORIZAÇÕES CARTÃO aparecerá em seguida a tela abaixo. Digite o código e a senha do credenciado, depois clique em INICIAR.

3 - Após clicar em INICIAR aparecerá a tela abaixo. Digite o Número do Cartão de Compras CDL (16 dígitos) e o valor da compra efetuada, em seguida clique em
CONFIRMAR.

4 - Após clicar em CONFIRMAR, aparecerá uma tela para confirmar os dados da venda, com o número do Cartão CDL e o Valor da Compras. Após Confirmar os
dados clique em SIM para avançar a próxima tela.

5 - Após clicar no botão SIM, surgirá a tela com as informações da autorização concedida e o nome do cliente. Para a impressão do comprovante de débito que será assinado pelo
cliente, clique no ícone COMPROVANTE, abrirá a tela do item 6. Se preferir preencher manualmente o comprovante de débito, é necessário anotar o número de autorização e os
demais dados. E se desejar fazer uma nova consulta clique em NOVA_CONSULTA, para encerrar clique em FECHAR.

6- Ao optar pela impressão do COMPROVANTE DO CARTÃO CDL, aparecerá a tela abaixo com os dados do COMPROVANTE DE DÉBITO, constará RAZÃO
SOCIAL, ÚLTIMOS 4 NÚMEROS DO CARTÃO, AUTORIZAÇÃO, DATA COMPRA, CONSUMIDOR E VALOR COMPRA. No final do comprovante aparecerá um ícone IMPRIMIR.
Clique nesse ícone para realizar a impressão, esse comprovante contém três vias: a 1ª via deverá ser encaminhada para a CDL, devidamente assinada pelo cliente, a 2ª via
pertence ao associado para o arquivo da empresa ou para antecipação do crédito junto à Credimontes e a 3ª via deverá ser destacada e entregue ao cliente.
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