
Portal do Cliente Ypê



Por que usar o Ypenet?

O “Ypenet” foi criado para melhor atender os nossos clientes, no portal encontramos 
um meio seguro para emissão dos boletos que estão em aberto ou boletos em atraso 
atualizados com juros para pagamento, evitando fraudes e transtornos ao nosso 
cliente . 
Além da funcionalidade de imprimir os boletos, os clientes têm acesso para, 
prorrogar os títulos em caso de atrasos,  acompanhar o status do pedido de compras, 
consultar os pagamentos realizados em sua conta pela Ypê, imprimir comprovante de 
pagamento, base de informações técnicas. 
Para os clientes que desejarem ter mais de um acesso ao portal, é possível criar 
novos usuários e restringir o acesso por CNPJ. 



https://www.ypenet.com.br
Login (usuário) sempre os 8 primeiros dígitos 
do CNPJ, senha fornecida pelo vendedor e/ou 
pelo telefone (19) 38088240 Ao acessar a primeira vez, você 

será direcionado para uma 
pagina que deverá preencher os 
dados corretamente, e cadastrar 
uma nova senha pessoal e 
intrasferível.
O Portal tem a opção de 
cadastrar novos usuários, porém 
quem acessar primeiro será o 
usuário master, e poderá 
atualizar os usuários que fazem 
acesso da ferramenta.

Endereço eletrônico, Logon, senha e usuários 

https://www.ypenet.com.br/


Endereço eletrônico, Logon, senha e usuários 

Clique em OK

Preencha os dados corretamente, fique atento a 
sua nova senha, pois logo após clicar em gravar, 
o site por segurança irá reiniciar e será solicitado 

a nova senha para o continuar acessando:
O primeiro usuário a acessar o portal, será o 

usuário MASTER e ele terá acesso a cadastrar 
novos usuários

Oito primeiros dígitos do CNPJ

Usuário Master 
Todos os clientes têm o primeiro usuário criado como master, este usuário tem 
permissão de criar novos usuários e restringir o acesso por CNPJ que os novos usuários 
podem acessar. 
Caso o usuário master seja desligado da empresa, o cliente deve entrar em contato com 
o vendedor ou representante e solicitar a alteração da senha. 
Usuário e Senha do Master 
Os códigos dos usuários são criados pelo CNPJ Raíz, ou seja, são identificados atráves
dos oitos primeiros números do CNPJ ex: 11.222.333/0001-00 o usuário master é 
11222333. 
A senha inicial é o código de identificação interno do cliente na Ypê e ao acessar o 
portal pela primeira vez, será solicitado para o cliente alterar a senha inicial para uma 
definitiva. 
No primeiro acesso ao portal é necessário efetuar um cadastro com os dados abaixo



Cadastro
Na aba cadastro, você pode 

incluir novos usuários 

Obs. Menu ”Cadastros” acesso 
somente usuário master.



Consulta
Aba consulta

Nessa aba, você vai encontrar:
• Pedidos em abertos e faturados.
• Títulos em aberto (solicitação de 

prorrogação, emissão de boletos)
• Conhece nossos produtos.
• Pagamentos efetuados (NFD, verba...)



Pedidos em AbertoAba consulta

Pedidos

OBS: Ao ser realizado o faturamento, o pedido é 
automaticamente movido para o ícone de “Pedidos 

Faturados”.

Neste menu, o cliente encontra todos os 
pedidos de compras realizados através dos 
nossos vendedores ou representantes. O 
cliente pode acompanhar os status dos 
pedidos, mediante legenda abaixo:



Pedidos Faturados

Neste menu, o cliente encontra todos os 
pedidos de compras faturados. O cliente 
pode visualizar a data que foi realizado o 
faturamento, o número da nota fiscal, 
conteúdo da mesma e o valor.
Nota fiscal:

Aba consulta

Pedidos Faturados

Para acessar não 
precisa preencher 
nenhum campo, 
basta apensa 
clicar no botão 
“PESQUISAR”.



Títulos em abertoAba consulta

Títulos em aberto
Essa aba é destinada aos títulos 
em aberto.
Todas as notas faturadas para a 
sua empresa você consegue, 
consultar aqui, impressão de 
Boletos e solicitação de 
prorrogação por atraso na 
entrega, também é aqui você terá 
acesso;

Para ter acesso ao 
títulos, basta clicar 

no botão 
“PESQUISAR”



Títulos em AbertoAba consulta

Títulos em aberto

Para imprimir o boleto basta no ícone                     
impressora, ele já deve iniciar o downloads, 
caso isso não aconteça, deve haver alguma 
trava de segurança na sua maquina, para 
proteção de “pop-ups”, peça ajuda a sua T.I, 
para desbloquear.
Para os títulos vencidos, o cliente pode 
acessar o link do banco para atualizar o 
título com juros, neste caso o portal 
disponibiliza o ícone        “Link do Banco” . 
Para maior praticidade, o cliente deve 
copiar a linha digitável que aparecerá na 
tela(conforme exemplo ao lado), e colar na 
tela do banco.



Prorrogação
Aba consulta

Títulos em aberto 

Prorrogação

Solicitação de Prorrogação por atraso na entrega.

Para solicitar a 
prorrogação, 

basta clicar no 
botão verde, 

que ele abrirá 
uma nova tela

A prorrogação pode ser 
solicitada, sempre que 
houver atraso na entrega, 
respeitando os prazos de 
entrega.
LEGENDAS:

Prorrogação já 
solicitada, passe o cursou 
do mouse em cima do 
símbolo, para saber quem 
fez a solicitação e quando 
foi feita;

Disponível para 
solicitação, basta clicar que 
irá abrir uma nova tela, para 
finalizar a solicitação.

Vencimento Superior a 
30 dias, favor entrar em 
contato com: 
prorrogação@ype.ind.br
As modalidade FOB e 
MARITIMA não é elegível 
para prorrogação.

OBS: Cada nota, tem direito a 1 
(uma) prorrogação, para garantir 

que esta solicitando da nota 
correta, gentileza usar o atalho 
Ctrl+F para localizar a mesma

mailto:prorrogação@ype.ind.br


Prorrogação
Aba consulta

Títulos em aberto 

Prorrogação

Essa é a tela, que abre após clicar no botão 
verdinho, aqui basta conferir o e-mail que 
irá receber o retorno, preencher a data de 

entrega (de acordo com a assinada no 
canhoto), e ajusta o motivo, sempre para 

entrega no ato (caso o nosso transportador 
ainda esteja na empresa, e Pós o Ato, se a 
mercadoria já tiver finalizado a descarga.

OBS: O e-mail não é ajustável, caso esteja 
divergente favor solicitar ao vendedor a 

atualização do e-mail financeiro, pois é esse o 
dado que preenche esse campo.



Prorrogação
Aba consulta

Títulos em aberto 

Prorrogação Após selecionar a data da entrega, e escolher o motivo, o sistema, irá
enviar a informação para a base do nosso robô, carinhosamente
chamado de “Prorrog”.
O Prorrog, é que trata todas as prorrogações, solicitadas através do
portal, por isso a importância dos dados estarem o corretas, pois para
cada situação ele possui uma regra, que o faz seguir e efetuar ou não a
prorrogação.
Após cada tratativa ele dispara um e-mail, para o cliente e com o
vendedor na copia, explicado se a prorrogação foi ou não procedente,
e o motivo, os mais comuns são:

✓ Entrega já realizada: o Prorrog identificou uma entrega diferente do
canhoto;

✓ Entrega Dentro do Lead Time: Quer dizer que a entrega foi realizada
dentro do prazo, não houve atraso;

✓ Prorrogação já solicitada: O sistema identificou que já houve uma
prorrogação para esse titulo;



Pagamentos
Aba consulta

Pagamentos
Aba pagamento, aqui voce encontra os 

pagamentos realizados da Química Amparo 
(Ype), para a sua empresa a descrição de cada 

pagamento, e ainda tem acesso ao 
comprovante de pagamento.



Pagamentos a Realizar 

Na opção pagamentos a realizar estão 
disponíveis todos os pagamentos 
programados, informando o tipo do 
pagamento “Verba”, “Antecipação”, 
“Devolução”e “Nota de Crédito”.

Aba consulta

Pagamentos a Realizar



Pagamentos Compensados

Na opção pagamentos 
compensados, estão disponíveis os 
pagamentos realizados na conta do 
cliente cadastrada no sistema. 
Clique no ícone para impressão do 
comprovante de pagamento.

Aba consulta

Pagamentos Compensados

Pagamentos antecipados, 
também é possível consultar 
a data e o comprovante de 
pagamento de saldos.



Pagamentos Compensados
Aba consulta

Pagamentos Pagamento de devolução, na Ypê, 
temos dois tipos de pagamento 
de devolução, a devolução em 

que a mercadoria já retornou ao 
nosso CD, e a que temos apenas a 
sua NFD, e após a conferência do 
nosso setor fiscal, antecipamos o 

pagamento aos nosso clientes, 
essa antecipação foi uma 

melhoria recém criada, e apenas 
nesse caso, o pagamento em 

relação a ela, não estará 
disponível ainda no portal, mas já 

estamos trabalhando para que 
também essa informação esteja 

acessível por lá.



Dados TécnicosAba consulta
Produtos

Dados técnicos

Neste menu, o cliente encontra as
informações técnicas como código de barras,
descrição, código do produto, peso bruto e
etc.



Importante:
Atualmente, para ter todas as funcionalidades dos nosso portal, é necessário 

utilizar os navegadores Internet Explore e Mozilla Firefox,

Dúvidas:
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o vendedor que lhe atende, 

e ou pelo telefone (19) 3808 8240 e/ou (19) 3808 8000.

Poliana Moura


