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O Objetivo deste manual é auxiliar o usuário a fazer uso da ferramenta de integração com o sistema 
Sem Parar.

Utilizando a compra de Pedágio Sem Parar

Após tudo configurado pela equipe de Suporte da InterSite o processo de uso é muito 
simples.

A compra de Pedágio pelo Sem Para pode ser realizada de duas maneiras:

Uma usando o botão “Op. Cartão” que fica localizado na aba 4. Observações ou o mesmo 
botão localizado na tela inicial da tela de “Pagamentos de Viagens”. De qualquer uma delas o 
processo é exatamente o mesmo, existem nestes dois lugares para facilitar o processo.

Clicando no Botão “Op.Cartão”

Após clicar no referido botão aparecerá a seguinte mensagem:

 Comprar Pedágio:
 Importar Rotas para o SAT:
 Obter Recibo:
 Autenticar Usurário:

1. Passo: Autenticar Usuario:
A primeira coisa a se fazer é autenticar o usuário selecionando a opção “Autentica Usuário” e clicar 
no botão de “ok” com isso você receberá uma mensagem de “Autenticado com Sucesso” conforme 
ilustra a imagem a seguir
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2. Passo: Importar Rotas para o SAT

Após autenticado, precisamos importar as rotas para o SAT. Para isto basta clicar no botão 
“Op. Cartão” e selecionar a opção “Importar Rotas para o SAT” e clicar no botão “OK” com isso 
você receberá uma mensagem de “Rotas Importadas com Sucesso” conforme ilustra a imagem a 
seguir:

Obs.: Este passo de importar rotas só é necessário caso seja a primeira vez que vai utilizar a 
integração com a Sem Parar ou quando não encontrar a rota no passo XXX

3. Passo: Selecionar a Rota

Assim que fizer a importação das rotas como descrito no item 2, vá na aba 7. Histórico e 
selecione a rota desejada, no campo “Rota” conforme ilustra a imagem a seguir:
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4. Passo: Comprar Pedágio

Assim que selecionada a rota desejada, clique no botão “Op.Cartão” e selecione a opção 
“Comprar Pedário” e clique no botão ''OK''. O SAT irá fazer a comunicação com o servidor da Sem 
Parar e efetivar a compra. Assim que a comprar ocorrer com sucesso ira aparecer duas telas 
informando o número da comprar na primeira e logo em seguida uma segunda tela com o restante 
dos dados da compra, conforme ilusa a imagem a seguir:

5. Passo: Obter Recibo

Esta opção só deve ser utilizada quando durante a compra do pedágio ocorrer algum erro e 
não trazer os dados da compra, que sempre são atualizados na tela de viagem.

Obs.: Dúvidas na utilização do mesmo favor entrar em contato com a equipe de suporte da 
InterSite.
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