______________________________

Como aproveitar a plataforma de consulta de
protocolo simplificada
Abaixo, vou elencar os detalhes de aplicação deste autoatendimento,
explicando o máximo possível para que você possa compartilhar com os colegas, se
necessário, ou no futuro volte a ler, caso surja alguma dúvida.
Hoje, o site de vocês faz um redirecionamento de consulta e/ou cadastro para
uma plataforma em o cidadão precisará sempre preencher os campos solicitados e
os caracteres da imagem:

O objetivo é que nesse redirecionamento, ao clicar, o cidadão seja
redirecionado para um ambiente unificado, que contemplará tanto a consulta quanto
o cadastro de um novo protocolo a Prefeitura - este é apenas um dos benefícios que
o seu cidadão irá ter.
Sobre a utilização dele, após logado, na mesma página ele pode fazer uma
nova solicitação de processo ou verificar em tela, quais ele já tem aberto. Além, é
claro, dos painéis de acompanhamento e filtros ágeis. Observe, estes e outros
benefícios, na imagem abaixo:

______________________________

Para que o cidadão possa acessar este ambiente, caso ele ainda não tenha,
precisará realizar, apenas uma vez, um cadastro na Central de Usuários da Betha,
igual ao que você realizou na primeira vez que usou um sistema web da Betha.
Lembrando que possivelmente os prestadores do seu município já terão estes
cadastros efetuados, visto que utilizam sistemas Betha em seu dia a dia para
emissão de notas fiscais, por exemplo.
O cadastro na Central do usuário é bem completo visando a segurança das
informações, porém com campos normais de preenchimento, tais quais, usuário que
ele escolherá para o login, senha, email e telefone para confirmação de conta, entre
outros (próxima página):

______________________________

Os campos obrigatórios são apenas os que têm o asterisco em vermelho (*),
ali o usuário conta também com dicas de preenchimento, representados pela
lâmpada ao final do nome do campo, é importante verificar, visto que há requisitos
de preenchimento. Mas caso você ou o contribuinte tenham dúvidas, vocês podem
acessar o Dúvidas do cadastro, disponibilizado em tela ou clicando aqui:

______________________________

Ou ainda fazer uso do manual que é disponibilizado na página sequencial
mencionada acima:

É natural que alguns contribuintes tenham dificuldade nessa parte do
cadastro, por não se tratar de uma rotina dele, porém ele irá realizar apenas um vez.
Assim, você sabendo como realizá-la, poderá auxiliá-lo com facilidade.
Uma vez que o contribuinte realizou o cadastro, ele precisará só do usuário
de login escolhido e a senha. Visto que o cadastro é realizado apenas uma vez,
validado por email ou telefone é só ele aproveitar os benefícios de utilizar essa
plataforma unificada.
Além do auxílio na realização do cadastro, contamos com vocês para
doutrinar os seus cidadãos, para que eles possam entender o grande benefício que
é fornecido a ele. Lembrando o mesmo, sempre que for a Prefeitura cadastrar um
protocolo ou consultar.

