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1. Acesso e login no Portal da Entidade

Atualmente, as entidades que utilizam o Integra possuem a sua 

própria área personalizada de acesso de seus clientes aos seus 

produtos e serviços, conhecida como Portal do Associado. 

O fluxo que permitirá a criação automática de operadores para 

acesso aos produtos Boa Vista através do novo canal (Portal 

Transacional), inicia-se logo após a etapa de autenticação destes 

associados (clientes) no portal que já realizam acesso atualmente.
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2. KBA - Pré Cadastro de Operador AC
Disponibilizamos uma tela de validação dos dados do associado (KBA), garantindo maior segurança no processo de criação dos novos
usuários, o que é fundamental para fortalecer o relacionamento com os clientes.

Neste novo modelo, será solicitado alguns informações do associado, entre elas, o CNPJ que é obrigatório para seguir no processo em 
seguida confirmação do telefone, e-mail e CEP. Estes dados só serão solicitados se os mesmos estiverem cadastrados previamente, e 
serão parcialmente mascarados no momento da exibição do usuário.

❑ CNPJ – Preenchimento obrigatório

❑ Telefone cadastrado Ex: (11) **40-**10

❑ E-mail = j***.***va@gmail.com

❑ CEP = 10***-**0

Caso, os dados não sejam confirmados corretamente, o usuário será bloqueado e será necessário o contato com a Entidade para d esbloqueio. 
Instruções para o desbloqueio estão localizados na página 11.
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3. Criação de Operador AC

Após o correto preenchimento do KBA, será solicitado o preenchimento 

das informações abaixo para a criação de um novo operador para acesso 

ao Menu Transacional da Boa Vista.

É necessário preencher com os dados validos de acordo com a síntese 
cadastral.

Ao clicar no botão "Salvar" será exibido um pop-up com a 

mensagem de sucesso e com o prazo permitido para 

acessar o menu Consultas dentro do Portal Integra.
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4. Portal Integra | Menu Consultas: Bloqueio de acesso

Após a criação de um novo operador, o acesso do usuário ao Portal 

Integra permanecerá inalterado conforme o prazo informado 

anteriormente no pop-up de sucesso.

Após esse período, o menu Consultas será bloqueado no 

Portal Integra e uma mensagem com um hyperlink para 

acesso ao Portal Transacional da Boa Vista será exibida.
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5. Recebimento do e-mail com as Credenciais

Com o novo operador criado, o usuário receberá por e-mail as credenciais de acesso para o Portal Transacional Boa Vista.
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6. Portal Transacional | Primeiro Acesso: Validação dos dados

O acesso deverá ser realizado através do link: https://web2.bvsnet.com.br/transacional/login.php

Os campos Usuário e Senha devem ser preenchidos com as credencias do Operador 
AC enviados anteriormente por e-mail.

Na sequência, habilitar Não sou um robô e clicar no botão "Entrar"

https://web2.bvsnet.com.br/transacional/login.php
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7. Portal Transacional | Primeiro Acesso: Alterar Senha

PARA MAIOR SEGURANÇA A ALTERAÇÃO DA SENHA É OBRIGATÓRIA NO PRIMEIRO ACESSO

Dicas para criar uma senha segura

✓ É necessário ter 8 caracteres;
✓ Incluir letras maiúscula e minúsculas;
✓ Incluir números e caracteres especiais;
✓ Evitar seguir algum tipo de sequência;
✓ Evitar data, nomes comuns e placa de carros.

Preencher todos os campos informados abaixo e clicar no botão "Alterar"
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8. Portal Transacional: Acessos Liberados

O acesso aos produtos e serviços no Portal Transacional Boa Vista para o novo operador obedecerá as mesmas regras e hierarquias já 

definidas para o fluxo de clientes existente atualmente.
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9. Portal Integra: Desbloqueio em caso de KBA incorreto

CENÁRIO 1:

Quando o acesso for realizado com o código e senha do associado, 

o desbloqueio deverá ser feito no cadastro do associado, na aba 

Acessos, e sub aba Restrições. Lá haverá o campo Permissão via 

internet. Cabe à entidade selecionar a opção que seja conveniente 

ao seu associado, conforme ilustrado na figura abaixo.

CENÁRIO 2:

Quando o acesso for realizado com o código e senha de Usuário, o 

desbloqueio deverá ser feito no cadastro do usuário, alterando o 

campo status, conforme figura abaixo.


