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Acessando o Gerenciador

Quando o seu evento for cadastrado no site da Ticket Fácil, você receberá os dados de acesso para o  
Gerenciador, por e-mail.

Acesse: http://kratos.ticketfacil.com.br/manager/index.aspx, e coloque seus dados de usuário e senha.

Página Inicial, onde consta o resumo da venda dos ingressos, com a visão geral, tipos de pagamento e os 
tipos de ingressos vendidos. 
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Página Vendas, é possivel visualizar o dados dos clientes que efetuaram a compra do ingresso. 
Você pode baixar essas informações basta clicar em Baixar em Excel, para controle e conferência das 
vendas.

Página Sistema / Download, nessa área está disponível o Aplicativo do Validador de Voucher e o Banco de 
Dados, onde consta a venda de todos os ingressos do evento. Clique nos links para baixar e instalar.

Clique nos links para 
baixar o Banco de 
Dados e o Aplicativo.
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Faça o download do Banco de Dados E o download do Aplicativo do Validador de Voucher

Quando concluido, ficará fixado na 
área de trabalho o ícone Validador de 
Voucher e na barra de ferramentas.

Clique no ícone para abrir o aplicativo.

Terminado o dowload do aplicativo, clicar para executar e fazer a instalação. 
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Selecione o arquivo do Banco de Dados, e clique em abrir, depois em OK para confirmar a importação.

Tela do Validador de Voucher

Para começar a validação dos ingressos, é necessário fazer a importação do Banco de Dados para o 
aplicativo. Clique na opção Banco de Dados no menu, em Importar Vouchers.
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Com o banco já instalado no aplicativo, você pode digitar o código do Ingresso Eletrônico, 
ou fazer a leitura atraves de equipamentos de leitura de dados (coletor de dados USB).

Digite o código ou faça a leitura com equipamentos e clique em Enter.

Aqui você visualiza o situação 
da contagem dos ingressos.Validação automática,

essa opção permite 
validar o ingresso logo 
que processado, sem 
precisar clicar para 
validar.

Valida apenas 
os ingressos

Valida a compra 
inteira
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As informações do cliente apareceram na tela da seguinte forma:

Clique aqui caso 
queira cancelar o 
ingresso

Clique para 
validar o 
ingresso

Na área lateral direita tem a opção Pesquisa (F3), nessa opção é possível puxar as 
informações do banco, através do nome, e-mail, telefone ou cpf do cadastro.
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Na área de Relatórios você pode baixar o resultado dos ingressos que estão ativos, validados 
ou cancelados. Escolha as opções de Relatórios disponíveis e clique em salvar, será feito 
o download de uma planilha em formato excel, com as informaçoes dos consumidores e 
situação da validação do Ingresso Eletrônico.

Quando o ingresso é validado as informações aparecem em amarelo. Depois de feito a 
validação, é só seguir o mesmo procedimento para validar os demais ingressos.

Caso queira 
reverter a 
validação do 
ingresso, clique 
aqui

Legendas da situaçao dos ingressos
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Relatório do Voucher em formato Excel.

Caso queira validar novamente o banco de dados em outro período, pode-se limpar as 
validações através da opção no menu Banco de Dados e Limpar validações. Para excluir 
o Banco de Dados, clique na opção Excluir Voucher.

Depois de clicado nas 
opções Limpar validações 
ou Excluir Voucher.
Será necessário digitar 
o código que aparece na 
mensagem para confimar a 
operação.
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WWW. .com.brticketfacil
compre seu ingresso sem sair de casa
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Nos colocamos a sua inteira disposição para 
quaisquer esclarecimentos sobre nossos produtos 

ou serviços.

Atenciosamente,  
Equipe Ticket Fácil

Contato
0300 778 1818
suporte@ticketfacil.com.br

Horário de atendimento
Segunda a Sexta Feira 

das 9h às 18h


