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2 APRESENTAÇÃO 

Este manual possui o propósito de orientá-lo acerca da impressão de boletos bancários referentes 

títulos de prestação de serviços da Callisto/Softcorp. 

Modificações do conteúdo e das ilustrações deste manual poderão ser realizadas sem aviso prévio, 

por isso, centralizamos a versão mais atualizada no endereço http://callisto.no-ip.org:8081/sgq ou 

http://www.callisto1.com.br:8081/sgq. 

Lembre: Consulte nosso suporte sempre que precisar de ajuda ou alguma orientação. 

O conteúdo do Manual está formatado para facilitar o seu entendimento, com tópicos importantes 

em destaque, complementações ao tema, sugestões de leituras, configurações e dicas.  

Estes tópicos estão apresentados de forma diferenciada no texto para que você possa identificá-los 

com facilidade durante a leitura. São eles: 

 

 

 

 

 

Documento produzido pela Equipe de 

Qualidade da Callisto Ltda. 

www.callisto.com.br 

qualidade@callisto.com.br 

 

Vocabulário: Este ícone identifica a explicação de um termo descrito no Manual. Pode ser uma 
sigla, uma palavra pouco comum ou de uso muito restrito ou específico. 

 

 

Saiba Mais: Sugestões de leituras, informações e textos complementares ao longo do texto 
estarão sinalizadas por este ícone. 

 

Importante: Este ícone estará sempre destacando partes do conteúdo do manual. Fique atento. 

 

Dica: Sempre que você encontrar este ícone, será apresentada uma dica relacionada ao sistema. 

 

Configuração: Este ícone identifica o caminho no Módulo Tabelas para que você possa efetuar 
as configurações necessárias para o funcionamento de determinada função. 

http://callisto.no-ip.org:8081/sgq
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3 IMPRESSÃO DE TÍTULOS CALLISTO 

A Callisto oferece aos seus clientes o Serviço eletrônico de consulta e impressão de 

boletos bancários, em aberto, referentes títulos de prestação de serviços Callisto/Softcorp. 

Esta facilidade está presente no Módulo SecMan e para acessá-la você deve providenciar, 

junto ao administrador, o login e senha de acesso. 

 

 

Após identificar suas credenciais do sistema, acesse o Menu Arquivos, opção CallistoNET. 

Será apresentada a Tela CallistoNET. Nesta Tela, no lado esquerdo da tela, constam organizadas 

em uma barra vertical, as principais funções do CallistoNET, em forma de ícones. Selecione a 

opção denominada Financeiro. 
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Ao clicar nesta função serão apresentados todos os títulos em aberto referente o CNPJ de 

sua empresa, ao qual, seu login está vinculado. 

 

 

 

Selecione o título que deseja imprimir e clique em imprimir boleto. Será apresentada uma 

nova janela com o respectivo boleto.  

Nos títulos em aberto VENCIDOS, note que a data de processamento do título e data de 

vencimento assumem a data atual da impressão no CallistoNET. Observe também que o campo 

valor do documento apresentará o valor original do título acrescido de juros e multa praticados 

pela Callisto até o dia da emissão no CallistoNET.  

Lembre-se de quitar os Títulos Vencidos, em qualquer agência bancária, dentro da nova 

data de vencimento (dia da impressão no CallistoNET), caso contrário, conforme orientação 

constante no próprio boleto, o banco não poderá receber o título vencido.  

Os títulos em aberto (a vencer) permanecem com a data de vencimento normal 

programada e podem ser quitados, em qualquer agência bancária, até o vencimento.  



GUIA DE IMPRESSÃO TÍTULO CALLISTO 

 

 
6 

 

Consulte nosso suporte sempre que precisar de ajuda ou alguma orientação referente ao 

funcionamento do sistema com relação à impressão de Boletos.  

 

Dúvidas sobre o boleto (referente valor, data de vencimento, etc.) podem ser tratadas com a 

Kátia no ramal 602, e-mail: faturamento@callisto.com.br 

 

mailto:faturamento@callisto.com.br

