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Novas Funcionalidades  

Personalização de IP – Acesso IP 

Descrição 

Para acessar o Checkpoint sem a necessidade de realizar login são disponibilizados dois tipos de acessos: 
acesso por IP e acesso por IP com Token. No acesso IP, o usuário deve estar na mesma rede do IP 
cadastrado ao clicar no link de acesso à plataforma. Já no acesso IP com Token, o usuário deverá acessar o 
link gerenciado por um Web Service (do qual deverá ser o IP cadastrado), que validará através de um token 
a permissão de acesso, fazendo com que o usuário possa acessar a plataforma de qualquer ambiente de 
rede, não importando seu IP.  

Em ambos os acessos não era possível identificar cada usuário, impossibilitando configurar preferências e 
acesso a ferramentas que exigem essa identificação. Por isso a personalização de IP foi desenvolvida, 
possibilitando acessar tais funcionalidades, listadas abaixo: 

 Funcionalidades: Alertas, preferências de configurações, meus documentos: 

 

 

Funcionalidades acessadas na parte superior do Checkpoint 
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 Ferramentas: Substituição e Antecipação Tributária, Substituição Tributária Interestadual, 
Comparativo de Regime de Tributação, Simulação de Cálculo para Fins de Contratação, Carta de 
Correção, Certidão Negativa, DARF, Guia da Previdência Social, Verificador de Inscrição Estadual, 
NESH, TIPI: 

 

Ferramentas calculadoras, disponíveis ao se logar via personalização 

 Conteúdos: Instrução Normativa DRP – 45/98 do RS, RICMS (RS/RR), RIPI comentado, RIR 
comentado: 
 

                                                                                                            
Localização dos conteúdos 
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Instrução Normativa 45 do Rio Grande do Sul 

 

                                                               
Regulamento do ICMS RR/RS 
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Como Funciona 
Permitindo a identificação de cada usuário que acessa a plataforma, funcionará da seguinte maneira: 

Após acessar o link de acesso à plataforma o usuário seguirá para a homepage do Checkpoint. Caso o 
usuário clique em alguma das funcionalidades mencionadas acima (preferências, meus documentos, 
alertas, ferramentas e os conteúdos específicos) será notificado sobre a necessidade de criar um perfil para 
acessar. Somente após a realização do login o acesso será liberado. 

 

 

 

 

Será apresentada a tela com as opções abaixo para escolha do usuário: 

                   
Tela de notificação sobre a personalização 

 

Caso o usuário clique na opção ignorar este passo, voltará para a tela anterior da notificação, sem a 
possibilidade de acessar o conteúdo solicitado (disponível apenas por personalização no acesso por IP).  

Será obrigatória a criação de um perfil e estar logado para 
ter acesso a estes conteúdos e funcionalidades. 
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Caso o usuário clique na opção criar novo perfil, será redirecionado para a tela de criação de perfil. A 
seguinte tela será apresentada para preenchimento e cadastro de novo usuário: 

Tela de criação de perfil 

Uma vez preenchidos os campos solicitados, será enviado um e-mail para o usuário. Será apresentada a  
seguinte tela com a mensagem abaixo: 

Tela de confirmação de cadastro da personalização. 

Estando logado o usuário poderá personalizar seu acesso, suas preferências e acessar os documentos e 
ferramentas que exigem essa funcionalidade. 
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Caso o usuário clique na opção login, será redirecionado para a tela de login da personalização. Em seguida 
seu acesso à funcionalidade estará liberado. Uma vez realizado o login, o usuário terá acesso à 
personalização e também aos documentos e ferramentas para as quais tenha subscrição. 

A cada novo acesso ao Checkpoint, o usuário será direcionado a conta padrão do IP, ou seja, sem acesso à 
personalização. Sempre que tentar acessar uma funcionalidade, um documento ou ferramenta que 
dependa de personalização para identificação individual, o usuário será direcionado às opções de 
personalização, escolhendo entre  manter o acesso sem personalização (e sem acesso as funcionalidades), 
criar um usuário personalizado ou se logar com o login e senha criados anteriormente. 

Ao acessar por login e senha por personalização, a validação do IP continuará da mesma forma: caso 
acessar o link por IP o usuário deverá estar dentro da mesma rede do IP cadastrado, caso acessado por IP 
com token o gerenciador de acesso (Web Service) é que deverá estar localizado na mesma rede do IP 
cadastrado. 

 

Público Alvo 

 Empresas que utilizam o Checkpoint com diversos usuários; 
 

Benefícios 

 Praticidade de acesso; 
 Personalização de preferências individuais para cada usuário do acesso por IP; 
 Redução de erros de tentativa de login causados por múltiplas tentativas incorretas e bloqueios de 

acesso, com a personalização e autenticação individual de usuários; 
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Ferramenta de Tributação do Simples Nacional por CNAE 

Descrição 
A ferramenta de Tributação do Simples Nacional por CNAE visa facilitar a busca sobre se o ramo de 
atividade pesquisado (seja por CNAE ou por descrição do ramo) é participante do Simples Nacional e qual 
tributação será aplicada. Esta ferramenta estará localizada no menu Ferramentas, na guia Ferramentas de 
Consulta, com o título: “Tributação do Simples Nacional por CNAE”: 

 

Exibição e funcionamento: 

 

Você poderá utilizar dois tipos de consulta: por código ou por descrição. Ao realizar uma pesquisa por 
descrição, uma lista de itens será exibida para que você selecione o que estiver mais de acordo com o item 
que procura. Na imagem abaixo a pesquisa utilizou a descrição “Arroz”: 
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Ao selecionar um item da lista ou caso o CNAE for pesquisado diretamente, será exibida a fundamentação 
legal e a tabela de tributação que deverá ser aplicada para o item caso este ramo de atividade seja 
participante do Simples Nacional.  Para o exemplo utilizado na imagem abaixo o item selecionado foi 
“Cultivo de Arroz”: 
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Ferramenta de Regime de Tributação por CNAE 

Descrição 
A ferramenta de Regime de Tributação por CNAE visa encontrar a tributação do ramo de atividade 
escolhido, seja participante ou não do Simples Nacional. Esta ferramenta estará localizada no menu 
Ferramentas, na guia Ferramentas de Consulta, com o título “Regime de Tributação por CNAE”: 

 

 

Exibição e funcionamento: 

 

Você poderá utilizar dois tipos de consulta: por código ou por descrição. Ao realizar uma pesquisa por 
descrição, uma lista de itens será exibida para que você selecione o que estiver mais de acordo com o item 
que procura. Na imagem abaixo a pesquisa utilizou a descrição “Soja”: 
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Ao selecionar um item da lista ou caso o CNAE for pesquisado diretamente, será exibida uma tabela com os 
tributos e valores de tributação por tributo com a fundamentação legal sobre cada item. Também será 
possível identificar se o ramo de atividade é participante do Simples Nacional. Para o exemplo da imagem 
abaixo foi escolhido o item “Cultivo de soja”: 

 



            
          Checkpoint – Dezembro 2016  
          Página 13 de 19 

                   
 

Cada Tributo exibe uma tabela de detalhes com uma serie de informações, além dos valores das alíquotas 
e suas respectivas fundamentações legais. No exemplo abaixo o tributo selecionado foi IRPJ: 

 

 

Ao clicar no ícone da lupa detalhes adicionais serão exibidos 
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Melhorias de Usabilidade  
Melhoria na busca por palavras 

Descrição 
Ao acessar um documento dentro do Checkpoint, você tem a possibilidade de buscar por uma palavra 
especifica dentro do documento, acessando a barra superior no campo Pesquisa por palavra. 

 

Como era anteriormente 

Ao realizar a busca, a palavra encontrada era destacada ao longo do documento. 

O que mudou? 

O conteúdo buscado também terá um contador de quantas vezes ele apareceu ao longo do documento, 
logo abaixo do campo de busca:  
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Também ficou mais fácil e rápido acessar trechos específicos de sua busca para os Regulamentos de ICMS, 
utilizando o menu lateral na aba  “Conteúdo Relacionado”. O conteúdo buscado será separado por trechos 
onde ele foi encontrado no documento, criando uma correlação da palavra buscada com o assunto 
relacionado. No exemplo abaixo, a busca por “lei complementar” no Regulamento do ICMS de SP, a busca 
ficou organizada da seguinte maneira: 

 

 

Visão Geral 
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No painel lateral de exibição da busca (aba de conteúdo relacionado, imagem acima) você terá: 

 Rápido acesso a partes específicas do documento onde seu conteúdo buscado foi encontrado; 
 

 Navegação por todos os trechos do documento onde a palavra foi encontrada, sem perder o foco 
do conteúdo principal exibido no corpo do documento a direita do painel. 
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Melhoria na organização dos resultados da busca  

Descrição 

O Checkpoint passou por uma grande modificação no sistema de busca visando organizar melhor a 
exibição das informações e facilitar o acesso a um tipo de conteúdo especifico. 

Como era anteriormente 

Ao realizar uma pesquisa geral, o sistema retornava todos os documentos correlacionados com a busca 
realizada. Eram exibidos até 9999 documentos sem distribuição do conteúdo. O exemplo abaixo é o 
retorno de uma pesquisa feita pela pesquisa global procurando pelo conteúdo de “Lei Complementar”: 
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O que mudou? 

O Checkpoint melhorou a relevância e assertividade da exibição dos resultados. Para isso, as seguintes 
mudanças foram desenvolvidas nos resultados da busca para a pesquisa global (página inicial do 
Checkpoint) e pesquisas avançadas. 

Filtro de resultados: 

 

 Agora exibe todos os tipos de conteúdo (anteriormente apenas Roteiros e Legislações eram 
filtrados); 

 Exibe no máximo 500 documentos (anteriormente eram exibidos até 9999 documentos); 
 
*conteúdos exibidos de acordo com a disponibilidade de acesso na assinatura do Checkpoint e também de 
documentos encontrados na busca. 
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Lista de resultados: 

 

 

 Exibirá até 2 documentos por tipo de conteúdo. 
 Todos os tipos de conteúdo disponíveis serão exibidos. 

Para as pesquisas por tipo de conteúdo especifico (como pesquisa por Legislação) a página dos 
resultados da busca não sofreu alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


