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INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO 

BANCÁRIO E ATUALIZAÇÃO DE BOLETO VENCIDO 

 

1 EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO 
 

Para emissão da segunda via de seu boleto tenha em mãos o número do CPF/CNPJ do 

titular juntamente com a cópia do contrato que foi entregue no dia da instalação para que seja 

consultada a senha de acesso à sua central do cliente. 

1º passo - De posse dos documentos acima referidos, basta acessar nosso site 

http://www.microtechnet.com.br e clicar em “Central do Cliente” como destacado em 

vermelho na figura abaixo e uma nova janela se abrirá. 

 

 

 

2º passo – Agora basta digitar o CPF do titular cadastrado na MicroTech juntamente com sua 

senha que está disponível no contrato entregue no dia de sua instalação. 

 

 

http://www.microtechnet.com.br/
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3º passo - Se tudo ocorreu bem você já estará acessando sua “Central do Cliente”, e ela 

deverá se parecer como a imagem abaixo. Basta agora clicar em “Visualizar Faturas” como 

indicado na imagem abaixo. 

 

 

4º passo – Neste passo você já estará acessando seus boletos pagos e os que ainda não foram 

pagos. Muita atenção neste momento para não errar o boleto que deseja efetuar o pagamento 

pois, todos os boletos em aberto estão disponíveis para serem emitidos. Após ter certeza de 

qual deverá ser emitido basta clicar na lupa ao lado para que seu boleto seja emitido e 

salvo automaticamente em formato PDF em seu computador. 
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2 ATUALIZAÇÃO DE BOLETO VENCIDO 
 

A atualização de boletos é necessária fazer quando seu boleto já se encontra vencido, 

sendo necessária sua atualização para que seu valor e sua data de vencimento sejam corrigidos 

para a data atual, uma vez que muito bancos e correspondentes bancários não recebem boletos 

vencidos. Siga os passos abaixo para atualizar seu boleto. 

1º passo – Acesse o site http://www.microtechnet.com.br e em seguida passe o mouse sobre 

o botão “Suporte” e clique em “Atualizar Boleto” como destacado em vermelho na imagem 

abaixo. 

 

 

 

2º passo – Após o procedimento acima uma nova janela deverá abrir. Basta agora clicar no 

botão “Linha Digitável” como mostrado na figura abaixo. 

 

 

http://www.microtechnet.com.br/


4 
 

 

3º passo – Com o boleto em mãos basta digitar seu número corretamente (somente números) 

no campo marcado abaixo. Este número pode ser encontrado em seu boleto conforme 

demonstrado à direita da imagem abaixo. 

4º passo – Este campo deve ser preenchido com o CPF/CNPJ do titular cadastrado na 

MicroTech. 

5º passo - Clique no pequeno quadrado e aguarde até que apareça em seu interior a letra “V” 

na cor verde. 

6º passo – clique no botão “Gerar Boleto”. 

 

 

 

7º passo - Caso tudo tenha ocorrido bem até aqui uma tela parecida com a imagem abaixo 

deverá ser exibida com os dados atualizados do seu boleto. Antes de clicar em “Visualizar 

PDF” confira se o valor do boleto e a data de vencimento estão corretos. Se os dados estiverem 

corretos clique em “Visualizar PDF”. Em seguida poderá ser impresso ou salvo em seu 

computador. 

Se não for exibida é sinal que alguma coisa deu errado, confira se todos os dados foram 

preenchidos corretamente. 


