
Manual do Sistema
Bem-vindo ao treinamento de sistema da Todo Cartões!

Acessando o site www.todocartoes.com.br/vendas você 

poderá: 

1. Consultar o Saldo dos Cartões

2. Resgatar os cartões no sistema da Todo

3. Verificar o volume de vendas dos cartões-presente

Dúvidas sobre o procedimento podem ser encaminhadas 

para todospresentes@todocartoes.com.br

http://www.todocartoes.com.br/vendas


FAÇA O LOGIN

1. Acesse a página do sistema através de um computador ou smartphone: 

www.todocartoes.com.br/vendas

2. Digite o login e senha da sua loja 

3. Clique em “lembrar” para que as informações fiquem salvas

4. Clique em “Entrar”

OBS: o seu login e senha foi encaminhado para o e-mail de cadastro no 

programa. Caso você não lembre, solicite o reenvio para 

todospresentes@todocartões.com.br

http://www.todocartoes.com.br/vendas
mailto:todospresentes@todocartoes.com.br


Consulta Saldo 

Antes de “resgatar o cartão” você precisa consultar o saldo dele para ter 

certeza de que o cartão-presente ainda tem saldo

1. Clicar em “Consultar Cartão Presente”

2. Digite o número do cartão (são sempre 16 dígitos)

3. Clicar em “Pesquisar”
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Resgatar produtos

Para realizar o resgate do saldo do cartão do cliente:

1. Clicar em ‘Troca Cartão Presente’ 

2. Digite o número do cartão (são sempre 16 dígitos)

3. Digite o valor total do cartão-presente (que será debitado

4. Digite o PIN Code (que no cartão do cliente aparecerá como 

“senha”, sempre com 6 dígitos)

OBS: o cartão só pode ser usado 1 única vez! Por isso, é importante 

dar baixa em todo o saldo



PRONTO!
Após digitar a senha e a venda se confirmar, irá abrir uma 

página com o comprovante da venda, conforme o exemplo 

abaixo:



Para ver o relatório do que foi vendido de cartão-presente da sua marca, você 

deve:

1. Clicar em Relatórios Cartão Presente

2. Período: selecionar o período desejado

3. Status da transação: Efetivada

4. Tipo de Transação: selecionar a opção 

COMPRA (são as trocas de cartões-presente por mercadoria)

ATIVAÇÃO ( é o número de cartões presentes gerados

5. Clicar em “Pesquisar”

OBS:  você pode baixar um XLS com o resultado

Consultar Vendas


