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O presente documento tem como objetivo apresentar as agências de publicidade os 
procedimentos para solicitação do primeiro acesso ao sistema e-Mídia e utilizar o 
sistema para extração dos comprovantes de inserção, notas fiscais e boletos. 

Objetivo 
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Caso sua agência ainda não esteja cadastrada e não possua um administrador  para 
acesso ao e-Mídia, favor encaminhar os seguintes dados para o email: 
emidia@globosat.com.br 
   
- Razão social:  
- Nome fantasia:  
- CNPJ:  
- Nome completo do solicitante: 
- E-mail para ser cadastrado como administrador do sistema:  
  
Após o cadastro, será enviado um email automático para o email informado como 
administrador da conta com as informações de acesso (login e senha). 
  
O Administrador será responsável por cadastrar os novos usuários e conceder as 
permissões de acesso as áreas de Comprovante de Inserção e Notas Fiscais/Boletos. 

Solicitando acesso ao e-Mídia 
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Para acessar o e-Mídia utilize o endereço: http://www.globosatcomercial.com.br 
Clique no botão do e-Mídia e em seguida, a tela abaixo será exibida, solicitando: Login 
da Agência, Usuário e Senha. 

Acessando o e-Mídia 
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1. Aceite do termo de responsabilidade (Comercial e Financeiro)  
Cada vez que um usuário de agência efetuar o logon no e-Mídia pela primeira vez, o 
sistema mostrará o termo de compromisso com os botões, "Aceitar Termos de 
Responsabilidade" e "Recusar Termos de Responsabilidade". Quando o usuário clicar 
em um dos botões, será enviado um e-mail para o usuário e para o e-mail 
emidia@globosat.com.br com o termo de compromisso e a opção selecionada. O e-
Mídia só estará disponível para utilização quando o usuário clicar no botão "Aceitar 
Termos de Responsabilidade". Caso contrário, o sistema volta para a tela de login. 

Primeiro acesso ao e-Mídia 
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Botões de aceite ou recusa do termo 
de compromisso. 
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2. Visualização do termo de responsabilidade 
Após o usuário se logar no sistema do e-Mídia, os termos de responsabilidade estarão 
sempre disponíveis para visualização como mostra na figura a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicando no link “Termo de responsabilidade”, este será exibido. 

Primeiro acesso ao e-Mídia 
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Link para termo de 
responsabilidade 
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Na parte superior da tela há o campo “Agências associadas”. Se houver mais de uma 
agência cadastrada, as mesmas serão exibidas (como mostra figura abaixo). Para alternar 
de uma agência para outra, basta clicar na desejada. Vale ressaltar que para executar a 
operação, o login do usuário deve estar configurado com a permissão: “Acessar outras 
agências do grupo”. 

Acessando outra agência do Grupo 
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Acessando os Recursos do e-Mídia (Cadastro pelo administrador do sistema na agência) 

Após logado no e-Mídia, o usuário terá permissão para acessar os recursos de acordo 
com o seu perfil previamente configurado no sistema. A seguir, serão apresentadas as 
opções disponíveis: 
 
Cadastrando um novo usuário 
Para a realização do cadastro de um usuário no e-Mídia, preencha as informações 
solicitadas na tela como mostra a seguir. 

• Nome Completo: Nome do usuário;  

• E-mail: E-mail do usuário; 

• Login: login de acesso para o usuário;  

• Senha/Confirmar: senha provisória para acesso; 

• Permissões: São as tarefas que o novo usuário do e-Mídia poderá realizar; 

• Agências de acesso: São as agências que o usuário poderá acessar quando se 
logar no e-Mídia. 

 
Após essas informações incluídas, o usuário clica no botão “Cadastrar”. Desta forma, 
será criado um novo usuário do e-Mídia. 
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Acessando os Recursos do e-Mídia (Cadastro pelo administrador do sistema na agência) 
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O Login é o apelido 
que o usuário irá se 
conectar. 

Cadastra e confirma 
a Senha do usuário 
que irá se conectar. 

E-mail do usuário. 

Definir as 
permissões que o 
usuário terá. 

Nome completo do 
usuário 
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Define as agências 
em que o usuário 
terá acesso. 

Mostra os usuários 
já cadastrados e 
oferece opções de 
alteração e 
exclusão de 
usuários. 

 

Botão que 
proporciona 
alteração do 
usuário. Disponível 
apenas para 
usuários admin. 

 

Botão que 
proporciona 
exclusão do 
usuário. Disponível 
apenas para 
usuários admin. 

 

Botão que 
proporciona a 
visualização de 
todos os usuários 
cadastrados. 
Disponível apenas 
para usuários 
admin. 

 

Acessando os Recursos do e-Mídia (Cadastro pelo administrador do sistema na agência) 
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O e-Mídia possui a opção para imprimir comprovantes de inserção. Para acessar esta 
opção, clique no botão “Comprovante” conforme mostra a figura a seguir: 

Geração de relatório de comprovante 
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Cliente: Cliente ligado ao Mapa de 
reserva de programação. 

Número de Referência: Digite o nº de 
referência indicado no mapa de 
reserva de programação. 

Período de realização: Digite o 
período de realização do mapa de 
Reserva de Programação. 

 

Praça: Selecione a 
praça de realização 
no qual o mapa de 
mídia foi veiculado. 

Numero RP: Digite o 
numero da RP para 
realizar a busca do 
mapa de mídia. 

Numero Utilização: 
Digite o numero da 
Utilização para realizar a 
busca do mapa de mídia. 
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Após informar os campos, basta clicar em "Buscar RP's" para realizar uma busca de 
acordo com o filtro realizado, como mostra a figura a seguir: 
OBS: Não é necessário informar todos os campos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizada a busca, selecione uma ou mais RPs, com a barra de rolagem do lado direito, 
vá até o final da página e selecione a opção “Gerar comprovantes das RPs 
selecionadas”. 

Geração de relatório de comprovante 
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Após clicado, o relatório será  emitido conforme a figura a seguir: 
 

Geração de relatório de comprovante 
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O e-Mídia possui a opção de emitir Notas Fiscais ou boletos. Para ter acesso, clique no 
botão “Nota Fiscal/Boleto” conforme mostra na figura a seguir: 

Impressão de Notas Fiscais/Boletos 
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Período de vencimento: 
Digite aqui a data de 
vencimento. 

Cliente: Digite aqui o 
cliente desejado. 

Número da Fatura: 
Digite aqui o número 
da Nota Fiscal 
Eletrônica desejada. 

Situação da Nota: 
Seleciona a situação 
da nota. Possível 
escolher entre Aberto, 
Cancelado e Quitado. 
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Informado os campos da consulta, para realizar a busca dos títulos, o usuário clica na 
opção “Buscar Faturas”, e sistema mostrará as faturas para geração do Boleto e Nota 
Fiscal, conforme mostra a figura a seguir: 
OBS: Não é necessário informar todos os campos. 

Impressão de boletos e notas fiscais 
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Botão para 
impressão 
de boleto Botão disponível para mostrar 

mais informações sobre a 
nota/boleto, por exemplo: 
Data de Vencimento Original e 
Data de Cancelamento 

Botão para 
impressão de nota 
fiscal eletrônica 
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Clicando na opção de “Nota Fiscal”, o sistema irá mostrar a Nota Fiscal Eletrônica, 
referente ao título no site da prefeitura, conforme mostra na figura a seguir: 

Impressão de boletos e notas fiscais 
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 Clicando na opção de “Boleto”, o 
sistema irá mostrar o boleto 
referente ao título, conforme 
mostra na figura ao lado.  

Impressão de boletos e notas fiscais 
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Para dúvidas sobre criação de usuários e acesso ao e-Mídia, favor entrar em contato 
através do email emidia@globosat.com.br. 
 
Para dúvidas sobre comprovantes de inserção, favor entrar em contato através do email 
emidia@globosat.com.br. 
 
Para dúvidas sobre Notas Fiscais/Boletos, favor entrar em contato através do email 
emidianotasfiscais@globosat.com.br. 
 
 
 

Dúvidas 
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