
FATURA 

ON-LINE



ENVIO DE FATURAS 

ON-LINE

Para começar, acesse: 

natrendservicos.grupotrend.com
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Caso ainda não tenha 
usuário/senha, solicite para:
faturadigital@trendoperadora.com.br
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Ao acessar o sistema, clique no 
menu, localizado no canto superior 
esquerdo da tela.
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ENVIO DE 

FATURAS ON-LINE

Clique em “Relatórios”.
Em seguida uma nova lista surgirá no 
menu. 
Então, clique em “Envio de Faturas”.
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Selecione as reservas e verifique se o 
valor apresentado no portal está de 
acordo com o da sua cobrança (caso de 
divergência acionar o 
faturadigital@trendoperadora.com.br)
Se estiver correto clique em “Próximo”.

ENVIO DE 

FATURAS ON-LINE

Fique atento!                                                              
Só serão apresentadas as reservas com:
- 1 dia após o check out;
- Até 365 dias do check out;
- Reservas sem cobrança anterior;
- Somente reservas emitidas pela 

Trend Viagens e Global Trend.
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E lembre-se:
- a emissão da fatura não pode 
ultrapassar a data do dia de envio;
- o vencimento da fatura deve ter, 
no mínimo, 15 dias a partir da 
data após o envio.
.

Preencha corretamente os campos, 
o código de barras deve estar 
idêntico ao do boleto para que o 
pagamento saia corretamente.
Em caso de depósito, marcar a 
opção e automaticamente o sistema 
irá preencher com o número 9 o 
campo do código de barras. 
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Aqui, os valores serão preenchidos 
automaticamente, de acordo com a 
soma das reservas selecionadas. 
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Atenção: 
- reservas NET não apresentarão valores 
de comissão;
- reservas com desconto no boleto terão o 
total da comissão abatido do total da 
fatura;
- em reservas com comissão a receber, o 
campo de Total Comissão será apenas para 
exibição, não descontando no valor 
da fatura.
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Envie sua fatura.
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Na hora de anexar a 
fatura, não se esqueça: 
será aceito apenas um único 
arquivo, que deve conter o boleto 
de pagamento da fatura + nota 
fiscal das reservas.
.
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ENVIO DE 

FATURAS ON-LINE

Nesse item, você encontra todos os 
detalhes de cada reserva: 
valores de diárias, taxas e comissão.
Em caso de extras, preencha os 
valores de cada um nos locais 
indicados. Todos os valores serão 
adicionados ao total final da fatura.
Se o hospede sair antes do previsto 
você pode excluir a diária do portal 

clicando no X

Atenção! 
Caso possua extras e o campo não estiver 
habilitado, encaminhe um e-mail para:  
suportehoteis@trendoperadora.com.br Atualização 31/08/2018



Comprovantes de cada reserva 
também deverão estar em um único 
arquivo com:
- extrato de hospedagem e/ou RPS;
- comprovantes de extras e/ou RPP 
(somente em caso de extras).
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Atenção! 
Caso possua extras e o campo não 
estiver habilitado, encaminhe um e-
mail para:  
uportehoteis@trendoperadora.com.br 

Atenção! 
Evite a devolução da sua fatura, não envie 
voucher Trend ou qualquer outro 
documento não relacionado acima no 
anexo das reservas. 
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Ao fim do envio, o número da 
fatura será protocolado e você 
poderá conferir o resumo do 
que foi enviado.
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CONSULTA 

DE FATURAS 

ENVIADAS



Ao clicar em "Consulte Faturas 
Enviadas", você verá todas as faturas 
enviadas nos últimos 90 dias, por 
meio do NATREND Serviços. 
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Visualize suas faturas utilizando os 
filtros disponíveis (por data, por 
status etc.).
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Aqui, você confere o resumo da 
fatura + todas as reservas que fazem 
parte dela.
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É possível, também, visualizar todos 
os detalhes da fatura e anexos 
enviados. 
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Dados da fatura.
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Dados das reservas.
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Legenda da coluna “Status”: 
Aguardando – sua fatura foi 
recebida e encaminhada para 
análise;
Aprovada – sua fatura foi aprovada 
e encaminhada para pagamento;
Divergente – alguma divergência foi 
encontrada, será preciso corrigi-la.

CONSULTA DE
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Em caso de divergência, verifique a 
notificação no campo Vermelho, no 
topo da página.
Ali você encontrará as informações 
necessárias para reenvio ou 
correção de arquivos.

CONSULTA DE

FATURAS ENVIADAS

Atenção! 
No reenvio da Fatura, a data de vencimento 
do Boleto não pode ser inferior a 5 dias. 
Quando estiver fora desse prazo é importante 
a atualização dos registros de “Vencimento” e 
“Código de Barras” no Sistema. Se a opção for 
“Depósito Bancário” é necessário efetuar a 
baixa do boleto e retirá-lo do Arquivo.
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EM CASOS DE DÚVIDAS OU SUGESTÕES, 

FALE COM A GENTE: 

faturadigital@trendoperadora.com.br


