MANUAL INTRANET
- ACESSO E LANCES
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1

INTRANET
1 CONSIDERAÇÕES
A Intranet da CNK Consórcio é uma ferramenta utilizada para Atendimento, Cobrança, Lances,
consulta de cotas mais diversos pontos de Atendimento ao Consorciado, tendo sempre acesso,
através da internet à informação online e 100% atualizada.

2 PARA TER ACESSO A INTRANET CNK CONSÓRCIOS
Após a aquisição do consórcio na CNK é concedido um acesso a intranet da CNK através do
site http://186.192.143.194:49655/Pleno/WebConsorciado/Login , com esse acesso poderá
acompanhar sua cota, emissão de boletos, ofertar lances, todos os serviços referente a sua
compra.
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2.1.1 ACESSO AO SISTEMA/RECUPERAÇÃO DE SENHA
Acesse o site http://186.192.143.194:49655/Pleno/WebConsorciado/Login
Com o seu CPF ou CNPJ e sua senha de acesso (caso não tenha ainda sua senha, pode acessar
Primeiro acesso na segunda imagem):

Caso tenha esquecido a senha ou não tenha gerado a mesma poderá acessar a tela de acesso e
selecionar conforma abaixo:

Após selecionar a recuperação de senha, favor preencher todos os campos e conﬁgurar a nova
senha de acesso:

Observação, se seu grupo é 500 favor informar no sistema sempre ‘‘0500’’ independente da
numeração sempre com o ‘‘0’’ na frente, exemplos grupo 100 favor informar 0100!
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2.1.2 DESBLOQUEIO DO POP-UP (FUNDAMENTAL)
Acesse o site http://186.192.143.194:49655/Pleno/WebConsorciado/Login

Acesse as conﬁgurações do seu navegador web (estamos utilizando o Google Chrome)

Após clicar em conﬁguração do navegador, clique na barra lateral ( à esquerda) e seleciona
privacidade e segurança:
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2.1.2 DESBLOQUEIO DO POP-UP (FUNDAMENTAL)
Clique na opção de POP-UPS e Redirecionamentos

Após selecionar, os POP-UPS acima, favor selecionar a opção permitir os mesmo, assim todos
os POP-UPS estarão desbloqueados e poderá acessar o sistema da CNK
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3 LANCE PORTAL CNK
Após acessar o sistema e validar todos os dados, será direcionado a página inicial da intranet:

0000

111

Ativa

Normal

Após conﬁrmar sua cota seleciona abaixo:

0000

111

Ativa

Normal
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3 LANCE PORTAL CNK
O sistema dará as Boas Vindas com seus dados em destaque, favor veriﬁcar se estão todos ok:

CNK - Cliente
Grupo: 0000
Cota: 111
Situação: Ativa
Contemplação: Normal
Endereço: Rua X, 001
Bairro: Alphaville
Cidade: São Paulo/SP
Telefone: (**) 99999-9999
Data Último Acesso: 01/04/2021 14:28:11
Quantidade de Acessos: 30

Todos os dados ok, selecione ‘‘OFERTA DE LANCE’’, conforme mostra a seta e poderá
escolher entre os valores de acordo com sua cota de consórcio o valor a ser ofertado:
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3 LANCE PORTAL CNK
Após selecionar o valor a ofertar, o sistema irá gerar a tela com os valores e percentuais de
acordo com sua escolha, estando tudo ok e de acordo, ofertar e imprimir o comprovante do
Lance realizado, caso não esteja de acordo, poderá limpar e iniciar novamente o processo de
Oferta de Lance:

A CNK esta sempre a sua disposição.
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