
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE 
CLIENTE 

 
1. Este manual é destinado a utilização do novo portal, segue o link para acesso ao novo 

portal de clientes: https://login.senior.com.br, para acessa-lo você devera informar 

seu login e senha, solicitando via e-mail -  ti1_cr@ouronegro.com  

 

 

 

2. Ao acessar o portal, vai visualizar um menu ao lado esquerdo do site, este menu é 

onde o cliente pode fazer todas suas consultas, desde baixar XML’s, DACTE’s, Fatura e 

fazer rastreio de sua mercadoria: 

https://login.senior.com.br/


 
3. Para acessar as opções de “Portal do Cliente”, devera clicar no menu “Gestão 

Logística”, ao entrar vai informar dois submenus, ”Gestão de Transporte” e 

“Otimização Logística”: 

 
 

4. Caso você deseje consultar e baixar a sua Faturas ou seus CT-es(XML e DACTE), deverá 

acessar o seguinte menu:  



 

Gestão Logística:            

Gestão de Transporte:  

Portal do cliente:            

Baixa de documentos:   
 
 

5. Ao acessar essas opções, vai aparecer a opção CT-e e Fatura conforme imagem abaixo: 

 
 

6. Em CT-e, vai abrir a tela de consulta de CT-e, nesta tela vai possuir o Filtro, onde 

podem filtrar seus CT-es e visualizar a lista de CT-e, onde informa todos os seus CT-es 

 

5.1: Abaixo mostra a tela de filtro, aonde voce pode filtra pelo numero do CT-e, 

numero da fatura e tambem pela data de emissão: 



 
 

5.2: Abaixo do filtro, mostra a lista de CT-es:

 
 

5.3: Nesta consulta, voce pode fazer o Download do XML e da DACTE do seu 

conhecimento, para fazer isto voce devera selecionar a flag ao lado do numero do CTe 



e clicar nos botões indicado em azul: 

 
 

7. Voltando no menu de “Baixa de documento”, possui tambem a opção de “Fatura”, 

neste opção voce pode consultar todas as suas faturas em aberto: 

6.1 Na tela de fatura, você possui o filtro e a lista de Fatura, aonde voce pode filtra 

pelo numero da Fatura, data da fatura e o numero do CTe: 

 

8. Finalizando a consulta e indo para o “Rastreamento de Mercadoria”, vamos ensinar 

pelo acesso do cliente. Com seu usuário logado, você vai entrar na seguinte opção: 

 

Gestão Logística:        

Otimização Logística:  



Tracking de Pedidos:  

Consultas:                    

Tracking:                      
 
 
 

9. Na tela de Consulta de Rastreamento, você possui a opção de filtrar o rastreamento e 

a lista de rastreamento: 

 

10. Na parte de Filtro, consegue filtrar por data, Número do documento e a situação: 

 

11. Na lista de rastreamento, você consegue verificar o estado do rastreamento de sua 

carga, se clicar na flecha ao lado do código de rastreamento conforme mostra print 

abaixo, você pode ver o acompanhamento de sua entrega: 



 

12. Se você clicar em detalhes, vai aparecer informações mais detalhadas como da data de 

movimentação, número da NF e do CT-e.  

 

 

13. Todos os menus, você pode criar um atalho direto, colocando eles no Favoritos, para 

colocar você deverá clicar na “Estrelinha” ao lado da opção que você quer, conforme 

mostra imagem abaixo: 

 
 

14. Para acessar seus favoritos, no menu principal você deverá clicar na “Estrelinha”, 

conforme mostra imagem abaixo: 

 


