
@intsyssistemas

Acesse o site www.intsys.com.br, no banner da página inicial contendo a informação
sobre o modelo Home Office da empresa, serão mostrados botões para que seja
acessado o chat já na tela principal do site:
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Como usar o Chat?
Intsys Suporte Chat

Sendo o primeiro acesso ao chat por parte do cliente, será necessário dar seguimento ao
cadastro dos dados e com isso, clique no botão Continuar na cor Azul.

Em Identificação preencha com o seu CPF/CNPJ (NÃO digite os pontos e barra, apenas os
números!)

www.intsys.com.br

Primeiro Acesso

https://chat.intsys.com.br/registrar/intsys
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Como será a primeira vez, será informado que não existe usuário cadastrado se deseja
incluir. clique em Cadastrar Novo Usuário.

O seu cadastro básico (Código, CPF/CNPJ, Razão Social e Nome Fantasia) será exibido na
tela, confira se as informações estão corretas, se estiver, clique em Continuar.

Preencha o cadastro com o Nome completo, e-mail e Senha. Clique em Gravar.
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Intsys Suporte Chat
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Após gravar, será exibida a lista com o usuário cadastrado, caso queira inserir outros
usuários, é só repetir o procedimento em Cadastrar Novo Usuário.

Insira o email e senha cadastrados e clique em Acessar.
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Intsys Suporte Chat

Em seguida, clique em Já sou cadastrado! para entrar no Chat.
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https://account.intsys.com.br/Account/Login?ReturnUrl=https://chat.intsys.com.br


Na tela principal do sistema, clique na opção desejada: Sistemas Contábeis ou
Financeiro.
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Intsys Suporte Chat

Defina o sistema que necessita de suporte e informe os dados da Empresa e o Nome
do Usuário. *informações obrigatórias para abrir o chat de forma correta.

Após preencher os dados, clique em Iniciar Chat.
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Quando o atendimento estiver concluído, clique no menu no canto superior direito e em
seguida Fim desta sessão de bate-papo.
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Intsys Suporte Chat

Durante o uso do chat, a tela fornece diversas ferramentas para facilitar a comunicação e
melhor entendimento das duvidas, como os ícones de Classificação da conversa,
Inclusão de anexos (imagens, arquivos, etc.) e Emojis.
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