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O Peper não é reconhecido no mercado somente pelas suas vantagens e benefícios. 
A tecnologia é um dos diferenciais do PEPER.
No portal www.peper24horas.com.br, o controle e acompanhamento dos processos o 
torna uma referência em gestão de seguro. Isso representa muito mais agilidade e faci-
lidade do início ao fim dos processos. Neste portal exclusivo são oferecidos inúmeros 
serviços, informações e atividades, num verdadeiro portal integrador entre as escolas, 
alunos e a comunidade, atuação que tem por objetivo proporcionar, online, conteúdo e 
atendimento diferenciados, dentre outras inovações.

Como destaque, elaborada em altíssimo padrão a Carteira de Identificação do Aluno que 
produzimos para a sua escola é personalizada, resistente e inviolável. Exibindo a 
logomarca da escola, dados e foto de cada estudante, contém ainda código de barras, 
número de matrícula e data de nascimento. A carteirinha também possui um QR Code, 
que possibilita acesso rápido aos principais dados diretamente na internet, podendo ser 
escaneado através de aparelhos celulares e tablets, facilitando o gerenciamento de 
informações relacionadas ao Seguro Escolar Peper, instituição e seus alunos.
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O acesso somente será possível através de LOGIN e SENHA. Caso não possua, entre em 
contato com a Central Peper. 

Ao efetuar o 1º acesso, o sistema solicitará o preenchimento de um cadastro 
complementar que auxiliará nos contatos posteriores, além de fornecer as informações 
que serão exibidas no Portal.

Para que haja a liberação de confecção das carteirinhas, é necessário que haja a 
marcação VERDE. Se amarcação for VERMELHA a cobertura será respeitada,mas há 
pendência comercial para elaboração. Quando houver inadimplência a marcação será 
MARROM. Se não existir nenhuma marcação é porque não houve procedimentos 
ainda neste ano.

SENHA - Passando o cursor sobre a “chave” o sistema fornece a senha da instituição 
para que o Corretor possa informá-la ao cliente para acesso à área Suporte Escola e 
manipule diretamente a retaguarda do Portal.

Principais itens disponibilizados no painel de controle da área restrita dos CORRETORES:
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Este acesso à área privativa é de sua responsabilidade. O e fornecidos sãoLOGIN SENHA
sigilosos e devem se utilizados por pessoas de confiança e com experiência na manipulação
desse tipo de ambiente tecnológico.
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Nesse espaço, tão logo a instituição de ensino seja aprovada junto à Central Peper e receba 
o seu Código PEPER, o corretor deverá inserir as principais informações cadastrais da
escola, definindo o padrão da respectiva carteirinha de estudante (logomarca, endereço,
telefone da escola, se com ou sem foto, banco de dados inicial, etc.) e os demais
parâmetros para a consolidação do cadastro, visando o faturamento e a
elaboração do layout da carteirinha para aprovação junto à instituição de ensino.

Quando a instituição já estiver cadastrada e houver um layout disponibilizado o sistema 
passará exibir uma marcação em azul, aparecendo, abaixo, uma área destinada à inserção 
dos bancos de dados para atualização mensal (uploads), além de instruções para envio de 
fotos, quando for o caso.
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Para facilitar a visualização da carteirinha de identificação do aluno personalizada, 
exibimos a arte final aprovada pela escola (frente e verso). Se estiver em branco, ainda 
não há arte disponível.
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Quando a Escola optar pelo uso de fotos, para instituições com mais de 200 alunos, 
deverá enviá-las digitalizadas no formato padrão definido no Portal. Em todos os 
pedidos, somente será iniciada a confecção das carteirinhas caso a escola forneça, no 
mínimo, 70% das fotos associadas ao número de matrícula (ou seja, a escola tem que 
enviar 70% das fotos relativas aos alunos existentes no banco de dados, sendo esse 
número nunca inferior a 140 alunos).
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Somente Instituições com mais de 200 alunos terão direito a receber carteirinhas com 
fotos.
Para não haver erros e consequentemente atrasos na confecção, o envio das fotos dos
alunos deverá seguir todas as regras abaixo:
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As fotos devem ser individuais = Tipo 3X4;

Com dimensões entre 236 pixels de largura
e 315 pixels de altura;

A resolução deve ser de 200 dpis;

A extensão  do arquivo deve der “. jpg ”
(qualidade para compressão de 60%);

Cada foto deverá ser renomeada com o número
de matrícula do respectivo aluno;

O conjunto de fotos (todos arquivos jpg), deverá
ser compactado (ZIP);

Enviar no Carômetro.

Caso seja necessário, solicite o manual completo de envio de fotos através do e-mail:

cartaopeper@peper24horas.com.br



Esta é a área disponibilizada para o Corretor acompanhar os estágios da confecção das 
carteirinhas, onde pode consultar o ambiente de retaguarda desenvolvido pelo Colégio 24 
Horas e que controla o andamento da produção dos pedidos de carteirinhas da respectiva 
escola.
O sistema exibe datas de remessa, características das carteirinhas, situação das 
pendências e detalhes sobre a emissão e entrega.
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Para encaminhar os dados, faça o download da planilha padrão, onde serão inseridas as 
informações necessárias para o preenchimento da frente (1 face) da carteirinha e para o 
controle mensal dos alunos cobertos pelo seguro Peper.

IMPORTANTE: Os dados da escola devem ser enviados obedecendo à estrutura do banco de 
dados ou da planilha fornecidos como modelo. Enviar dados em outro formato ou com outros 
nomes de campos, ou qualquer outra alteração na estrutura básica, impossibilitará o 
processamento das informações. Efetue o download e preencha a planilha disponibilizada no 
site (Excel).
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BANCO DE DADOS - 1º ENVIO

Inclusões

ATENÇÃO: Para inclusões (ou exclusões), utilizem as atualizações mensais e exclusivamente 
o último BANCO DE DADOS (existente no site).



Quando houver necessidade de uma 2ª via de carteirinha, os corretores (ou escolas) devem 
providenciar diretamente a emissão na área específica do "SOLICITAÇÃO DE SEGUNDAS 
VIAS DE CARTEIRINHAS".

O processo tramita através do e-mail criado para esse atendimento 
(segundavia@peper24horas.com.br) e, a partir da solicitação, é realizada uma conferência,  
gerando, em seguida, um e-mail de confirmação do pedido com as instruções para 
pagamento, o qual só deve ser efetivado após autorizado nesse e-mail de retorno. Elas são 
pagas à parte, considerando-se 2as. vias as carteirinhas a serem refeitas por falha no BD, 
por necessidade do aluno ou por alterações.
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As escolas, mensalmente através do portal do PEPER, devem inserir os bancos de dados 
com as atualizações de vidas seguradas observando-se os padrões estabelecidos. 
Esses dados darão origem ao faturamento mensal e devem ser informados sempre até o 
ÚLTIMO dia útil de cada mês até às 15:00 Horas (Horário de Brasília).

O procedimento de envio pela internet pode ser efetivado diretamente pelo próprio 
corretor (quando a escola tiver dificuldade de manipulação) ou pela escola, através de 
uploads, sempre respeitando o modelo de planilha eletrônica que pode ser baixada no 
próprio site. Com recursos de última geração, nosso sistema compara as alterações a cada 
mês (alunos que saíram e que entraram na lista de segurados), encaminhando aos controles 
do PEPER a listagem de vidas a serem cobertas pelo seguro no período e 
fornecendo subsídios para o faturamento, controle geral e atendimento no caso de sinistros.

O extrato dessa operação e o resumo de entradas e saídas no período podem ser 
constatados online pelo corretor. Na primeira tela haverá um resumo das operações e 
clicando-se na tabela ao lado, quando exibida, pode-se ter acesso à síntese das mudanças 
no período.
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As Instituições que utilizam fotos em suas carteirinhas acessam no Site Peper o ícone 
Carômetro para enviar e visualizar as fotos dos seus alunos, distribuídos em ordem de 
matrícula pelas diversas turmas. O Carômetro é útil para a coordenação das escolas pois 
possibilita a rápida identificação dos estudantes no ambiente escolar.

O portal www.peper24horas.com.br desenvolvido pelo Colégio 24 Horas para o PEPER, oferece 
outros serviços e atrativos, devendo ser navegado e explorado pelos parceiros corretores, 
sendo um aliado na captação de novos clientes e na agilização dos  procedimentos nesta 
unidade de negócios. Embora contendo explicações, a maioria das funcionalidades pode ser 
acessada de forma simples e intuitiva, recebendo regularmente novos avanços e a ampliação 
de sua abrangência. O Carômetro somente será disponibilizado quando houver solicitação por 
parte do corretor.

MANUAL SITE PEPER - CORRETOR

MENU CARÔMETRO 
(PAINEL DE CONTROLE)12

Código:  444

Carômetro



Em caso de dúvidas:

BH e Região Metropolitana

peper@peper24horas.com.br
(31) 3524-6633

Demais localidades
0800 602 2010

Rio de Janeiro e Espírito Santo
(21) 3887-9249

representanterj@peper24horas.com.br
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