
Sistema integrado de
Aquisição de Vale-transporte

para Bilhete Inteligente
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Cadastro e Primeiro Acesso
Na internet acesse www.dersa.sp.gov.br/bilhetetravessias e acesse o link para o 
Bilhete Travessias Vale transporte

inicie seu cadastro clicando 
em clique aqui“ ”

Na internet acesse www.dh.sp.gov.br/travessias/bilhete-inteligente e clique no link 
para o Bilhete Travessias Vale Transporte



A seguinte tela de cadastro estará disponível. Preencha com todas as informações solicitadas.

Os campos com (*) ao lado são de preenchimento obrigatório.

Dica 1

Para preencher os dados de

endereço, digite primeiro seu CEP

e clique em “CEP”. O sistema trará

o endereço automaticamente.

Escolha o Tipo de Endereço, preencha

o campo de número e complemento

(caso exista) e clique sobre

“INCLUIR ENDEREÇO”.

Cadastro e Primeiro Acesso



Na parte inferior da tela deverá ser digitado o texto de segurança e marcado no quadrado de 

aceite das regras de acesso ao site.

Para visualizar o contrato de Adesão,

clique sobre o link Contrato de Adesão. 

Após a leitura, clique na caixa de

checagem “Li e concordo com os termos

do Contrato de Adesão do Sistema” à

esquerda, para confirmar o aceite das

condições.

Dica 3

Quando digitar o texto de segurança,

atenção para as letras maiúsculas e

minúsculas!

Após preencher todos os dados, clique no botão confirmar. Seu cadastro está pronto e será enviado 

um e-mail para que você desbloqueie e libere seu acesso. Caso você tenha um anti-spam em seu e-mail,

 não esqueça de permitir os e-mail do bilhetetravessias.

Não esqueça de desativar o anti pop up do Internet Explorer.

Dica 2

Cadastro e Primeiro Acesso



Digite o CNPJ e a senha  e clique OK

para entrar no sistema.

Caso você esqueça sua senha, clique no link

“Esqueci minha senha”. Uma mensagem com a nova

senha será enviada para sua caixa de e-mail. 

Caso você tenha um anti spam ,

não esqueça de permitir as mensagens recebidas

de bilhetetravessias@dersa.sp.gov.br

Acessando o Sistema
Na internet acesse www.dersa.sp.gov.br/bilhetetravessias e acesse o link para o 
Bilhete Travessias Vale transporte

Na internet acesse www.dh.sp.gov.br/travessias/bilhete-inteligente e clique no link 
para o Bilhete Travessias Vale Transporte



Estão disponíveis 3 opções de menu de Funcionários: a primeira

 permite a inclusão de um novo funcionário (Incluir), a segunda

permite exibir a lista de todos os funcionários cadastrados em sua

empresa (atualizar) e a terceira, para grandes quantidades de

funcionários, que permite a importação de novos funcionários a

partir de um arquivo de texto.

Menu Funcionários
Na internet acesse www.dersa.sp.gov.br/bilhetetravessias e clique no link para o 
Bilhete Travessias Vale transporte

Na internet acesse www.dh.sp.gov.br/travessias/bilhete-inteligente e clique no link 
para o Bilhete Travessias Vale Transporte



Para inserir um novo funcionário, basta clicar em “Funcionários - Incluir”.

A seguinte tela estará disponível:

Neste primeiro passo é solicitado o número de CPF do funcionário (sem pontos ou traços). Digitando

um número válido, aparecerá a seguinte tela.

Inserindo um novo Funcionário



dados solicitados (os campos

marcados com * são obrigatórios)

e depois  confirmada a inclusão

através do botão incluir. Caso a

operação seja bem sucedida,

aparecerá na tela a mensagem

“Funcionário incluído com sucesso”

e já será possível visualizar este

novo funcionário no Menu

“Listar Cadastros”

Inserindo um novo Funcionário

O sistema somente permite que cada usuário tenha um único Bilhete Travessias.



1. O funcionário que ainda não possuir um Bilhete Vale Transporte, não terá o número do cartão imediatamente mostrado.

O número do cartão só é atribuído após o primeiro pedido realizado e pago.

2. Você pode pesquisar qualquer informação de sua lista de funcionários. No menu “Funcionário - Atualizar” basta digitar

o dado desejado e clicar no botão “Pesquisar”, para que a base do sistema busque as informações.

Menu de Pesquisas

Funcionário Novo,

sem número de cartão ainda.

Avisos Importantes



3. De forma integrada é possível visualizar, para cada um dos funcionários, todos seus dados cadastrais, a situação

de seu cartão e todos os pedidos para ele realizados, bastando clicar nos links em verde no Menu “Funcionários -

Atualizar”.

Avisos Importantes



Avisos Importantes

Mudar de ativo para inativo e

depois clicar em Atualizar!

sobre o número verde à esquerda do nome do funcionário). Uma vez inativado, não será mais possível fazer pedidos

para o funcionário, mas o histórico de operações com ele realizado será mantido.

Quando um funcionário não fizer mais parte da empresa, basta inativar seu cadastro (menu ‘Listar Cadastro’. clicando



Menu Pedidos

Estão disponíveis 3 opções no menu de Pedidos: a primeira que

permite exibir a lista de todos os pedidos realizados pela empresa

(Listar Realizados), a segunda que permite a inclusão de um novo

pedido (Novo Pedido) e a terceira, para grandes quantidades de

funcionários, que permite a importação de novos pedidos a partir

de um arquivo de texto.



Realizando um novo pedido

Para inserir um novo pedido, basta clicar em “Pedidos - Novo Pedido”.

A seguinte tela ficará disponível:

Neste primeiro passo é solicitada a escolha da modalidade do pedido. Você pode fazer o pedido colocando um valor

(em reais) por usuário, com base na quantidade de dias úteis (para isto o campo quantidade de uso diário, no cadastro

de funcionários deve estar preenchido) ou copiando um pedido anteriormente atualizado. Basta escolher uma das 3

opções e clicar no botão “Próximo Passo”.



No passo seguinte, o sistema aparecerá uma lista com todos os funcionários ativos.

Você pode utilizar o menu de pesquisa para fazer pedidos a um único funcionário ou para um grupo.

Para adicionar o valor da recarga em reais, você tem 3 opções.

Realizando um novo pedido



1° Opção - Colocar o valor diretamente ao lado do nome do funcionário. Clicando em 
qualquer outro elemento o valor ca automaticamente registrado.



OBS: São mostrados apenas 10 funcionários por página. Nesta opção, apenas os funcionários da tela mostrada e

assinalados receberão o valor.

Realizando um novo pedido



OBS: São mostrados apenas 10 funcionários por página. Nesta opção, TODOS os funcionários, independente

de estarem na tela ou não, receberão o valor.

Inseridos os valores, pode-se conferir o pedido feito em “Visualizar Pedido” ou dar sequência em próximo passo.

Realizando um novo pedido

3° Opção - Colocar o valor em reais no campo "Valor" e clicar ao lado do quadrado azul.



Realizando um novo pedido
No passo final é mostrado um resumo do pedido. Estando os valores corretos, basta clicar no botão "Finalizar Pedido".

 A mensagem de "Pedido incluído com Sucesso" aparecerá, e o sistema rertonará a tela de "Histórico de Pedidos".



Realizando um novo pedido

Clicando sobre o ícone do Boleto, você poderá imprimir o boleto para pagamento referente ao pedido realizado. Neste

momento, o status do pedido ainda é “Novo”;  quando o boleto for pago, o pedido passa a ter o status “Pago e

Liberado”, indicando que foi enviado para recarga.

Não esqueça de desativar o anti pop up do Internet Explorer.



Avisos Importantes

1. Os pedidos somente serão liberados para recarga após a confirmação do pagamento do boleto.

2. Os boletos não poderão ser pagos após seu vencimento. Neste caso, será necessário realizar um novo pedido.

3. Após a compensação do pagamento, os créditos estarão disponíveis em até 48 horas.



Avisos Importantes
Todos os pedidos realizados pela empresa permanecem armazenados no sistema, sendo possível a reimpressão dos

recibos a qualquer momento bem como a navegação de todos os itens que compõe o pedido.

Não esqueça de desativar o anti pop up do Internet Explorer.



Avisos Importantes

É possível ainda imprimir de forma rápida o pedido realizado, clicando sobre o ícone da impressora 

ao lado do pedido desejado.

Imprimir



Confirmação de Recebimento 
de um Cartão 

Os novos cartões solicitados ficam bloqueados para uso até 
que seja feita a confirmação do recebimento dos mesmos. Para 

isto, basta ir ao "Menu Cartões - Confirmação de 
Recebimento", marcar na caixa de checagem à esquerda o 

cartão que deseja desbloquear, e depois clicar em confirmar.



Para importar um arquivo, basta procurá-lo pelo

Menu Processar. O acompanhamento da importação

deve ser feito no Menu Status (apenas os arquivos

com status “Importado com Sucesso!” foram

corretamente transferidos para o sistema).

Confirmação de Recebimento 
de um Cartão 

O sistema permite que sejam importados arquivos TXT com base no layout estabelecido pelo Bilhete Travessias, 
eliminando o trabalho de digitação tanto de dados de novos funcionários como dos pedidos mensais. O menu 

Instruções contém o layout dos arquivos para importação direta no sistema.



Relatórios Gerenciais
Você tem 3 opções no menu de relatórios.

Pode acompanhar todos os pedidos já realizados no site, ver o histórico de pagamentos e ter sempre à mão um

resumo gráfico e estatístico dos últimos 12 meses de compras de vale transporte.



Perguntas Frequente
1. Fiz meu cadastro e não recebi o email de conrfimação e desbloqueio.

Verique se sua conta de e-mail tem sistema antispam que exige a confirmação para o recebimento de e-mails. Neste caso,

desabilite o serviço para os emails do Bilhete Travessias.  

Entre em contato com o Bilhete Travessias (bilhetetravessias@dersa.sp.gov.br) para que seu acesso seja liberado.

2. Meu funcionário já tem um cartão com créditos comuns. Este cartão será reaproveitado?

Sim. Neste caso será aproveitado o mesmo cartão para que sejam colocados créditos do tipo Vale-transporte.

3. Cadastrei meus funcionários no site, mas não apareceram os números dos cartões. Por que?

Os números dos cartões  para novos usuários apenas apareceram após a realização e pagamento de um primeiro pedido

de créditos para os mesmos.

4. Quem é o dono do cartão?

O cartão é de propriedade do funcionário, que deverá arcar com todas as responsabilidades sobre as regras de uso e

custos de eventuais segundas vias. Quando o funcionário deixar a empresa, deverá levar consigo o cartão.

5. Como solicitar o bloqueio e emissão de segunda via do cartão?

O próprio funcionário ou responsável pelo RH da empresa deve estrar em contato com o Bilhete Travessias (via fone ou email),

solicitando o bloqueio do cartão. Posteriormente, o funcionário, munido de documento de identicação com foto, deverá

comparecer ao Bilhete Travessias para retirar a segunda via de seu cartão (mediante pagamento de tarifas plenas vigentes).

bilhetetravessias@dh.sp.gov.br



Para mais informações ligue

(13) 3342 - 1026

www.dersa.sp.gov.br/bilhetetravessias

(13) 3341-5771

www.dh.sp.gov.br/travessias/bilhete-inteligente


