Manual do Correspondente

1. Menus

São dois menus principais: Cadastro de Correspondente e Controle Financeiro

a. Cadastro de Correspondente Neste menu existem dois submenus: Atualizar
Cadastro e Termos e Condições.

b. Controle Financeiro Neste menu existe apenas um submenu: Recibos.

2. Atualizar Cadastro
O correspondente deve sempre manter o seu cadastro atualizado. Quando as informações
estiverem completas, o sistema habilitará os menus Termos e Condições e Recibos.

O correspondente também deve preencher as informações referentes aos serviços
prestados. Estas informações, após o aceite dos Termos e Condições, habilitará o
correspondente a ser localizado na base de dados pelos operadores da Logjur, para a
contratação dos serviços.
Para informar quais são os serviços prestados, veja o quadro Serviços, que aparece logo
abaixo do quadro Atualizar Cadastro, e clique no botão Adicionar Serviço.

Após clicar no botão Adicionar Serviço, aparecerá a tela Cadastrar Serviço, onde o
correspondente pode informar os detalhes do serviço que presta.

O correspondente deve manter a lista de serviços atualizada, o que facilitará a sua
localização e contratação.

3. Termos e Condições
O menu Termos e Condições apresenta o contrato de prestação de serviço do
correspondente com a Logjur, com os valores praticados e descritos na seção Valores
Padrão de Serviços.

Somente com o aceite dos termos e condições é que habilitará o correspondente a ser
localizado para a contratação de serviços. Para fazer o aceite dos termos e condições, o
correspondente deve marcar a opção Sim e clicar no botão Salvar, que aparece no rodapé
da página.

4. Recibos
Para o correspondente emitir os recibos dos serviços prestados, deve clicar no botão Criar
Recibo. O sistema permite que o corresponde crie apenas um recibo por mês.

O sistema criará o recibo e apresentará a tela para adicionar as informações do serviço
prestado.

Existem três tipos de recibo: Serviço, Custas e Correio. Somente no tipo Serviço é que o
correspondente não informa valores. Para Custas e Correio, o campo Valor deverá ser
preenchido.

Pode ser adicionado mais de um serviço em cada recibo, mas o sistema possui a seguintes
restrições, entretanto, todos os serviços prestados devem ter a sua data de conclusão no
mês anterior ao da emissão do recibo. Quando o serviço aparecer destacado em amarelo,
significa que ele ainda não foi conferido e aprovado pela Logjur.

Quando o correspondente concluir a inclusão de todos os serviços prestados no recibo,
deve clicar no botão Emitir Recibo, para que o recibo seja avaliado pela Logjur. A emissão
e o respectivo pagamento devem respeitar os prazos indicados nos Termos e Condições,
que foi previamente aceito pelo correspondente, através do sistema.

