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Para fazer o download do instalador do OBB Plus, acesse pessoajuridica.bradesco e escolha as opções Gestão de Caixa > 
Gerenciamento de Caixa – OBB PLUS.  Clique em Como instalar > Instalador clicando aqui.

INSTALAÇÃO DO OBB PLUS
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Depois, siga o passo a passo abaixo: 

• O Windows solicita o diretório em que o instalador deve ser salvo. Defina o diretório e clique em Salvar. O download será iniciado.
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• Depois de ter concluído o download, execute o instalador do OBBPLUS 

• É apresentada uma mensagem de boas-vindas. Clique em Avançar 

• Leia o Termo de Aceite de Cessão de Uso do OBB PLUS. Se estiver de acordo, clique em Sim
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• Este computador será o centralizador das operações e as informações ficarão armazenadas nele. Mas você poderá acessar o OBB de   
  qualquer outro computador da mesma rede. Clique em Avançar

• Forneça o nome de usuário e o nome da empresa. Não é necessário ser o procurador, qualquer outro usuário pode fazer a instalação.                       
  Clique em Avançar
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• Preencha os dados solicitados e clique em Avançar

• O OBB Plus oferece dois tipos de instalação, mas recomendamos a Típica para a maioria dos usuários. Clique em Avançar
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• Você pode acessar OBB Plus pelo endereço informado na tela, por qualquer outro computador da mesma rede. Clique em Avançar

• Aguarde a conclusão da cópia dos arquivos e a configuração final
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• O sistema vai informar quando a instalação for concluída

• Selecione a opção Desejo iniciar o serviço Office Banking Bradesco Plus e clique em Concluir
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• O sistema Office Banking Bradesco Plus será iniciado

Está instalado! O acesso pode ser feito por meio do atalho na área de trabalho do seu computador.
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1.1 Download do Instalador de Crédito a Funcionário 240, Multipag e Vendor

Após a instalação do Office Banking Bradesco Plus, para ativar os produtos Crédito a Funcionário 240, Multipag e Vendor, é necessário 
fazer o download do instalador.

ATIVAÇÃO DOS PRODUTOS
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Siga o passo a passo abaixo:

• Na página inicial do OBB Plus, clique em OBB Plus On-line para baixar o instalador de Crédito a Funcionário 240, Multipag ou Vendor
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• Para fazer a instalação, é necessária conexão com internet. Se já estiver conectado, clique em Confirmar
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• Forneça seus dados de acesso do Bradesco Net Empresa e clique em Avançar



Manual de Instalação e Ativação do OBB Plus

18

• Você será direcionado para Outros Serviços do Bradesco Net Empresa. Em Download, clique na opção Central de Download
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• Em Exibir, selecione a opção Instalador. É apresentado o instalador de todos os produtos. Clique no ícone da lupa do produto
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• Clique em Download

• Após o download, execute o instalador do produto
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• O programa vai fazer atualizações no OBB Plus. Feche todos os programas do seu computador e clique em Sim

• O OBB Plus será encerrado e o sistema iniciará o instalador do produto selecionado
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• Clique em Avançar
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• No próximo passo, para prosseguir, é necessário ler o Termo de Aceite. Se concordar com o termo, selecione a opção Sim e clique 
  em Avançar

• Aguarde o sistema carregar as informações
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• Selecione a opção Desejo iniciar o serviço Office Banking Bradesco Plus e clique em Concluir

• O OBB Plus será iniciado

• Pronto! O produto foi instalado. Repita o passo a passo caso use mais de um dos produtos citados

Agora, retorne a página inicial do OBB Plus para iniciar a ativação do sistema.
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ATIVAÇÃO DO OBB PLUS

Após a instalação do Office Banking Bradesco Plus, está na hora de ativar o sistema. Siga o passo a passo abaixo:

• Na tela inicial do OBB Plus, clique em Ativação

• É solicitado um Código de Instalação, mas essa informação só precisa ser preenchida se o sistema estiver sendo reinstalado. 
Se esse não for o caso, deixe o campo em branco e clique em Confirmar
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• Para fazer a instalação, é necessária conexão com internet. Se já estiver conectado, clique em Transmitir
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• Forneça seus dados de acesso ao Bradesco Net Empresa e clique em Avançar

• Você foi direcionado para a tela de Ativação do OBB Plus. Selecione o Cód. Host dos produtos que vai usar e clique em Confirmar
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Esse passo é necessário para que os usuários cadastrados no Bradesco Net Empresa, assim como as permissões de acesso, sejam 
carregados para a base do OBB Plus.

• Clique em Ok somente quando o processo de equalização for concluído 

EQUALIZAÇÃO DE DADOS
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ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO

Se o instalador estiver com versões mais antigas de programas ou produtos, o sistema vai atualizar automaticamente as novas implantações.

• Clique em Ok quando a atualização estiver concluída



Manual de Instalação e Ativação do OBB Plus

32

CADASTRAR SENHA

Agora é hora de cadastrar sua senha de acesso ao OBB Plus. Lembre-se que ela é de uso exclusivo para esse sistema. 

• No menu superior da tela inicial, clique em Desbloqueio de Senha

• Para continuar, é necessária conexão com internet. Se já estiver conectado, clique em Confirmar
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• Marque o tipo de acesso e forneça seus dados do Bradesco Net Empresa. Clique em Avançar

• Você será direcionado para a página de Desbloqueio de Senha. Clique em Confirmar
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• O sistema carrega automaticamente o login de acesso. Você só precisa cadastrar a senha, obedecendo aos requisitos informados na    
tela, e clicar em Trocar Senha

O sistema Office Banking Bradesco – OBB Plus está pronto para uso!




