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Para consultar ingresso e 

saída de veículos, você 

deverá clicar na opção 

Fronteiras.

Logo após, clique na opção 

Detalhes do Veículo.



Na opção Filtros, selecione a 

unidade do referido 

processo, em seguida 

adicione uma das três 

informações: MIC, placa ou

conhecimento do veículo, 

depois clique em buscar.

Abaixo aparecerão todas as 

informações clicando no 

botão +  no canto direito.





Para ter acesso a todas as 

informações dos seus 

processos, é necessário 

incluir uma procuração.

Para isso, no seu Dashboard 

clique na opção Formulários.



Em seguida, escolha a opção 

Novo Formulário.

Você será redirecionado para 

tela ao lado. Clique na opção 

Procuração.



Na tela abaixo, será 

necessário preencher a 

Unidade, CNPJ do Cliente, 

Validade da Procuração, e 

anexar a mesma no campo 

Documentos.

Após o preenchimento e 

envio do documento, nossa 

equipe irá validar a 

Procuração e seu acesso será 

liberado. 





No Dashboard, ao lado 

esquerdo temos a opção 

Relatórios.



Após clicar em Relatórios, 

habilitará a opção Extrato.



Após clicar em Extrato, para 

seguir com a consulta, 

selecione Filtros, altere a 

unidade e informe alguns 

dados como conhecimento, 

lote, container ou DTA.

Não é necessário que você 

preencha todos os campos.

Quando terminar, clique em 

buscar.



Aparecerá abaixo os dados 

referentes ao processo 

informado.

No lado direito você verá o 

símbolo +, clique nele para 

obter mais informações.



Selecione a opção Detalhes.



Após selecionar a opção 

Detalhes, as informações do 

processo aparecerão para 

você, na tela.



Extrato de DTA



Extrato de DTA





No Dashboard, ao lado 

esquerdo temos a opção 

Cadastro de DI.

Selecione a opção Nova 

Averbação.



Após selecionar Nova 

Averbação, para seguir com 

o processo é necessário 

alterar a unidade e informar 

alguns dados como CNPJ da 

comissária, número da DI, 

referência e canal.



Após inserir os dados 

pedidos, abaixo terá o 

campo Documentos. Insira 

os documentos referentes a 

DI que será averbada.

Após a inclusão dos 

documentos será necessário 

nomear cada arquivo e 

depois, clique em Salvar.





No Dashboard, ao lado 

esquerdo temos a opção 

Cadastro de DI.

Selecione a opção Consultar 

Averbação.



Você será redirecionado para 

tela ao lado, onde será 

necessário alterar a unidade, 

depois, clique em Buscar.



As informações referentes a 

todas as DI’s averbadas no 

GENIUS serão relacionadas.

Caso queira informações 

mais detalhadas, clique no 

número da DI.



Após clicar no número da DI, 

as informações ao lado serão 

apresentadas. 





No Dashboard, ao lado 

esquerdo temos a opção 

Acessos, clique e depois 

selecione a opção Liberar 

Terceiro.



Preencha o campo 

Beneficiário com o CNPJ que 

deseja vincular o terceiro.

Depois, preencha o campo 

Login Terceiro, coloque o 

usuário que o terceiro usa 

para logar no sistema 

GENIUS.

Por fim, peencha o campo 

Data Validade com a data 

limite para utilização do 

acesso ao CNPJ vinculado e 

clique em Salvar.





No Dashboard, ao lado 

esquerdo temos a opção 

Formulários, clique e em 

seguida selecione a opção 

Novo Formulário.



Você será redirecionado para 

tela ao lado, onde será 

necessário selecionar a 

unidade que deseja solicitar 

o carregamento.

Clique na unidade (neste 

exemplo a unidade Multilog

CLIA Campinas)

Clique na opção Solicitação 

de Carregamento.



Você será redirecionado para 

tela ao lado, onde será 

necessário preencher os 

campos do formulário.

Caso tenha algum 

documento específico que a 

unidade solicite, anexe no 

campo Documentos e clique 

em Enviar e Continuar.



Para verificar a situação da 

solicitação, clique em 

Formulários e selecione a 

opção Meus formulários.

Você será redirecionado para 

a página Meus formulários, 

onde será possível verificar a 

situação da solicitação.





No Dashboard, ao lado 

esquerdo temos a opção 

Formulários, clique e depois 

selecione a opção Novo 

Formulário.



Você será redirecionado para 

tela ao lado, onde será 

necessário selecionar a 

unidade que deseja solicitar 

o carregamento.

Clique na unidade (neste 

exemplo a unidade Multilog

CLIA Campinas)

Clique na opção Solicitação 

de Instrução de 

Carregamento.



Você será redirecionado para 

tela ao lado, onde será 

necessário preencher os 

campos do formulário.

Caso tenha algum 

documento específico que a 

unidade solicite, anexe no 

campo Documentos e clique 

em Enviar e Continuar.



Para verificar a situação da 

solicitação, clique em 

Formulários e selecione a 

opção Meus formulários.

Você será redirecionado para 

a página Meus formulários, 

onde será possível verificar a 

situação da solicitação.
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