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1 PARAMETRIZAÇÃO COM O SISTEMA GESTOR 

O Sistema Gestor se comunica com o sistema de assinaturas da GTI Digital através 

de um token criado no cadastro de empresa no sistema da GTI Digital. Para isso é 

necessário que algumas parametrizações sejam realizadas dentro do Sistema Gestor, 

conforme descritas abaixo. 

1.1 DADOS CADASTRAIS DOS CLIENTES/ FOMENTADAS 

Para verificar os dados cadastrais do cliente e seus representantes, deve-se acessar 

o menu cadastro e selecionar a opção CLIENTES 

 

 

Depois de selecionar o cliente a ser parametrizado, verifique todos os campos estão 

corretamente preenchidos, não é recomendado o uso de caracteres especiais (%, &, 

$, # etc), O CAMPO E-MAIL É OBRIGATÓRIO, RECOMENDAMOS DEIXAR O 

CADASTRO O MAIS COMPLETO POSSÍVEL. 
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1.2 PARAMETRIZAÇÃO DOS REPRESENTANTES 

Para parametrizar os representantes, clique no botão “Representantes”. 

 

Quando clicar em representante a janela abaixo irá se abrir: 

 

É nessa tela que a verificação do perfil será realizada, nessa opção é possível definir 

a função de assinatura, por exemplo, sócio, representante, endossante, testemunha 
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etc. e habilitar, se ele assina documentos principais (SIM/NÃO) e se assina duplicatas 

(SIM/NÃO). 

Se a empresa assina com mais de um participante, pode ser definida a assinatura 

INDIVIDUAL (onde as funções de mesmo nome serão dispensadas) ou em 

CONJUNTO, (o processo só é concluído após todos os participantes assinarem o 

processo). 

 

Após essas parametrizações o cliente já está configurado para o envio das operações. 

OBS.: CASO NECESSÁRIO ENVIAR O CONTRATO, PARAMETRIZE OS 

REPRESENTANTES PARA ENVIO DO CONTRATO, VOLTE NESSA TELA E 

PARAMETRIZE PARA O ENVIO DAS OPERAÇÕES. 

 

2 SUPORTE GTI DIGITAL 

Sempre que precisar acione o time de suporte da GTI Digital. 

E-mail: suporte@gtidigital.com.br 

Por dentro do portal no canto inferior direito é possível acionar o chat:  
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