
QUEREMOS MELHORAR 
CADA VEZ MAIS 
NOSSA COMUNICAÇÃO 
COM VOCÊ.

A VIC Engenharia preparou o passo-a-passo abaixo 

para ajudá-lo a navegar no portal do cliente.



Digite seu login (seu CPF) e sua senha e clique em entrar.Login 



2a Via
de Boleto



Após efetuar login, clique no menu “2º via de boleto 
no painel esquerdo”

Passo 01. 



Neste painel, você terá acesso a todos os seus boletos 
referentes a mensalidades que estão em aberto

Passo 02. 



Pronto, caso queira é só imprimir utilizando a sua impressora.Passo 03. 



Você também pode copiar o código de barras clicando 
com o botão esquerdo no ícone de código de barras.

Passo 04. 



obraAndamento
de



Clique em Andamento da Obra no menu esquerdo 
do Portal do Cliente.

Passo 01. 

Ao clicar, será exibido o menu de evolução de obra do seu 
empreendimento, conforme imagem abaixo:

Passo 02. 



Dados
Cadastrais



Para acessar os dados cadastrais, clique no menu “Dados 
Cadastrais” do lado esquerdo, conforme imagem abaixo:

Passo 01. 



Neste menu, é possível alterar a senha e o e-mail 
de contato, conforme imagens abaixo:

Passo 02. 



Comunicados



Ao clicar, serão exibidos todos os comunicados da 
VIC Engenharia, para abrir um, basta clicar em cima dele.

Passo 02. 

Clique no menu esquerdo “Comunicados” para visualizar 
todos os comunicados emitidos pela VIC.

Passo 01. 



Documentos



Ao clicar no menu “Documentos”, serão exibidos todos 
os documentos vinculados ao contrato do cliente.

Passo 01. 

Para visualizar estes documentos, basta clicar 
no botão visualizar.

Passo 02. 



Emissão
de Relatórios



Clique no meu “Relatórios”, neste aparecerá todos 
os relatórios disponíveis no sistema.
Clique no botão gerar no relatório que você deseja emitir.

Passo 01. 



Fale
conosco



Para entrar em contato com o Relacionamento com o Cliente, 
clique no menu “Fale Conosco”, conforme imagem abaixo. 
Neste menu, você possui alguns assuntos predefinidos para enviar, 
no entanto, também é possível enviar com o assunto “outros”. 
Lembrando que é necessário adicionar um anexo na solicitação.

Passo 01. 



fotos
Galeria de



Ao clicar, será aberta uma tela com os álbuns referentes ao 
empreendimento, para visualizar as fotos deste álbum, basta 
clicar em cima dele.

Passo 02. 

Para acessar a galeria de fotos e vídeos
do seu empreendimento, clique no menu Galeria 
de Videos e Fotos, conforme imagem abaixo:

Passo 01. 

Após isso, será aberto todas as fotos do álbum deste 
empreendimento, conforme imagem abaixo:

Passo 03. 



Para aumentar uma foto, basta clicar em cima dela.Passo 04. 



Financeira
Situação



Este menu está sendo construído. Para que os nossos clientes 
consigam visualizar sua situação financeira, disponibilizamos 
o relatório de ficha financeira no menu “Relatórios”.

Passo 01. 




