MANUAL DO SISTEMA SPC
ACESSO PASSO A PASSO
MANUAL DE INCLUSÃO DO
ASSOCIADO

1º Passo:
⇒ Entrar no site da CDL Bento: www.cdlbento.com.br ;
⇒ Ir em Consulta ao SPC;
⇒ Em seguida preencher o operador e a senha;
⇒ Clicar em entrar.

2º passo
⇒ Inserir a palavra secreta.
⇒ Clicar em entrar.

3º Passo
⇒ No painel de controle entrar em inclusão/exclusão.

4º Passo
⇒ Clicar em SPC (INC/EXC)
⇒ Selecionar Novo

5º Passo
⇒ Digitar o CPF do Cliente;
⇒ Em seguida aparecerá o nome do cliente;
⇒ É obrigatório preencher a data de nascimento, e o nome da mãe;
⇒ Quanto mais dados do cliente preenchidos, melhor, pois fica cadastrado no sistema;
⇒ Abaixo o exemplo, como deve ser preenchido os dados do cliente inadimplente.

⇒ Se o registro for de CNPJ, em tipo de pessoa, selecionar jurídica.
⇒ Em seguida digitar o CNPJ;
⇒ Em seguida aparecerá o nome da empresa;

6º Passo
⇒ Preencher o CEP do cliente, e os outros dados do endereço, como está no exemplo abaixo;
⇒ Em seguida ir para dados de inadimplência;
⇒ Em data de vencimento, colocar a data em que venceu a compra do cliente.
⇒ Depois a data da compra do cliente.
⇒ Selecionar em tipo de devedor, através da seta, se é comprador ou fiador;
⇒ Colocar o nº de contrato da compra (nº da ficha, NF da Compra, nº da promissória...);
⇒ Valor do débito do cliente;
⇒ Em natureza da inclusão, através da seta, selecionar em todos os registros, comércio
varejista, conforme exemplo abaixo.
⇒ Conferir se todos dados do registro estão corretos;
⇒ E finalizar o registro clicando em INCLUIR.

⇒ Verificar depois de incluído, se apareceu em verde dados inseridos com sucesso, conforme
exemplo abaixo, para ter certeza que o registro foi finalizado e não teve erros.

