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O SISTEMA 
 

O CRM (Customer Relationship Management) é um Gerenciamento do 

Relacionamento/Atendimento aos Clientes. É controlado de forma web por meio de usuários 

e senhas individuais.  

Esse sistema tem o intuito de facilitar os processos entre o escritório de contabilidade 

e seu cliente, com essa ferramenta será possível baixar automaticamente as notas de 

entradas, enviar as notas de saídas, enviar relatórios dos sistemas com um único clique, 

controlar vencimentos de guias, fazer solicitações de serviços, consultar situação cadastral dos 

funcionários, CND (Certidões Negativas de Débitos), existem funcionalidades específicas para 

o escritório contábil e seu cliente. 

 

ACESSO AO SISTEMA 
 

Para acessar o sistema INTsys CRM será necessário acessar o site www.crm.intsys.com.br 

informar: 
 

� Usuário (endereço de e-mail cadastrado); 

� Senha de acesso; 
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DASHBOARD 
 

Dashboard ou Painel de Controle é a apresentação visual das informações mais 

importantes e necessárias para facilitar na localização dos módulos em uma tela, facilitando 

para o usuário do escritório e dos clientes.  

Em outras palavras será o local onde o usuário irá gerenciar o sistema por completo. 

Será visualizado, por exemplo, documentos vencidos, não visualizados, atendimentos em 

abertos, ou em andamentos, dentro outros.  
 

 
 

 

ESCRITÓRIO 

 

1.  1   ASSINATURA  (ESCRITÓRIOS  � ASSINATURA) 
 

Neste item iremos criar a assinatura de e-mails do escritório, no qual todo e-mail 

enviado conterá está assinatura. A criação é realizada de forma manual, porém bem prática 

e de fácil utilização. No alto da tela temos diversos recursos de fonte, estilo, imagens, 

alinhamento dentro outros, segue abaixo uma exemplificação. 
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1.  2     USUÁRIOS  (ESCRITÓRIOS  � USUÁRIOS) 
 

 Neste item iremos realizar os cadastros de todos os usuários do escritório. Para 

efetuar um novo cadastro, clique do lado direito sobre o ícone , em seguida 

preencha os dados solicitados pelo sistema, tais como: 
 

- Nome do usuário; 
 

-E-mail; 
 

-Senha; 
 

-Confirmar a Senha; 
 

-Supervisor? (Iremos marcar o campo “Supervisor” quando tratar-se de usuário com 

responsabilidades e atribuições de supervisão e marcaremos quando o mesmo estiver nessa 

posição. 
 

 
 

Departamentos 

Iremos selecionar quais os departamentos que cada usuário irá utilizar no sistema. 

� Certidões1; 

� Contabilidade; 

� Escrita Fiscal; 

� Publicações Diversas; 

� Recursos Humanos; 

                                                           
1 Certidões é o sistema CND, que tem o objetivo de gerar as Certidões Negativas de Débito nos âmbitos Federal, 
Estadual e Municipal. Essa opção só será habilitada caso o cliente possuir o módulo CND (Certidão Negativa de 
Débitos).  
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Configurações 

Parametrizar quais funções, características e telas do sistema para o usuário. 
 

 

� Receber E-mails de Atendimento; 
 

Esse usuário receberá um E-mail quando:  
 

1. For de um departamento que ele faça parte; 
 

2. O parâmetro “E-mail para usuários do Escritório” estiver marcado, independente do 

atendimento ter sido iniciado pelo escritório ou pelo cliente. 
 

3. O parâmetro “E-mail para usuários do Escritório” estiver desmarcado, só receberá o 

e-mail caso o atendimento for iniciado pelo cliente; 

  

� Receber E-mail de Publicação;  
 

Esse usuário receberá um e-mail quando:  
 

1. For de um departamento que ele faça parte; 
 

2. O parâmetro “E-mail para usuários do Escritório” estiver marcado, independente da 

publicação ter sido iniciada pelo escritório ou pelo cliente. 
 

3. O parâmetro “E-mail para usuários do Escritório” estiver desmarcado, só receberá o 

e-mail caso a publicação for iniciada pelo cliente; 
 

 

� Pode criar Notícias; 

Após definir todas as informações para o usuário clique em gravar ou cancelar. 

 

 
 

 

Quando clicar em “Usuários” o sistema mostrará uma “Lista de Usuários” e clicando em 

 é possível ver por completo o cadastro do usuário. E no final da página temos 

os botões de “Voltar para a Lista”, “Editar” e “Excluir” para realizar as demais funções.  
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1.  3       USUÁRIOS X ACESSOS (ESCRITÓRIOS � USUÁRIOS x ACESSOS) 
 

 Neste item iremos configurar o acesso para cada usuário que não são supervisores. 

O sistema mostrará a lista de usuário para ser escolhido (selecionado). Ao selecionar um 

usuário o sistema mostrará as telas que o mesmo tem ou não permissão de acessar. 

 

 

 

CLIENTES 
 

2. 1         CLIENTES     (CLIENTES   � CADASTROS) 
 

 Neste item iremos realizar o cadastro de cada cliente do escritório. Esse módulo 

somente está disponível com status de acesso “Escritório”. O cadastro pode ser importado 

automaticamente pelo sistema INTsys Folha ou INTsys Contábil na opção “Utilitários/Atualizar 

CRM”. 

Para criar um novo cliente, deve-se clicar no ícone  o sistema abrirá a 

tela completa para um novo cadastro: 
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� Código, Razão Social e Nome Fantasia; 

� CNPJ / CEI; 

� Inscrição Estadual / Municipal; 

� Natureza Jurídica; 

� Nome e nº do CPF do Responsável; 

� Nome, endereço de E-mail e Telefones para Contato; 

� Endereço Completo; 

� Incluir anexos nos e-mails de Publicação? 

Essa opção será utilizada de acordo com a configuração do parâmetro no item 6.1. 

� Certificado Digital e Senha do Certificado2 (Insira o arquivo do Certificado 

e a senha) 

� Data de Cancelamento do CRM (Caso informada inativa o cliente no sistema); 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Aconselhamos que usuários dos Sistemas INTsys cadastrem sempre os clientes 

nos sistemas INTsys Folha ou INTsys Contábil e realize as exportações dos dados 

posteriormente para o INTsys CRM. 

 

 

 

                                                           
2 Certificado Digital deverá ser informado quando utilizar a opção de Monitoramento NFe, deverá ser 
inserido o arquivo do certificado A1. 
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2.  2   USUÁRIOS   (CLIENTES   �  USUÁRIOS) 
 

 Neste item iremos realizar o cadastro do 1º usuário de cada cliente. Mas antes é 

necessário selecionar um cliente para que o sistema compreenda de qual empresa é o novo 

usuário. Selecione um cliente e clique em  para que possa dar continuidade no 

cadastro. 

 
 

Para efetuar um novo cadastro, clique do lado direito sobre o ícone , em 

seguida preencha os dados solicitados pelo sistema, de maneira semelhante ao cadastro do 

usuário do escritório (Item 1.2). Nas “Configurações” teremos apenas: 
 

� Receber E-mails de Atendimento; (Cada atendimento gerado o usuário 

receberá um e-mail com a informação) 
 

� Receber E-mail de Publicação; (Cada documento publicado, o usuário 

receberá um e-mail com a informação). 

 
Na opção de “Outros Clientes com Acesso”, o supervisor irá selecionar quais 

empresas que o usuário terá acesso e utilização, selecione a(s) empresa(s) e clique adicionar. 
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2.  3  USUÁRIOS X ACESSOS   (CLIENTES  � USUÁRIOS x ACESSOS) 
 

Neste item iremos configurar o acesso para cada usuário que não são supervisores. 

O sistema mostrará a lista de usuário para ser escolhido (selecionado). Ao selecionar um 

usuário o sistema mostrará as telas que o mesmo tem ou não permissão de acessar.  

 

 

 

 

FOLHA DE PAGAMENTO 
 

3.  1   EVENTO x CLIENTE  (FOLHA DE PAGAMENTO   �  EVENTO X CLIENTE) 
 

 

Neste item o usuário do escritório irá configurar as rubricas do sistema folha de 

pagamento que cada cliente digitar as suas respectivas variáveis. 

Esse módulo somente está disponível com status de acesso “Escritório”. Para efetuar um 

novo registro, basta: 

- Clicar do lado direito sobre o ícone , o sistema abrirá a tela de um novo 

registro de Evento/Cliente. 

- Selecione o Evento (provento tem a função de pagar o funcionário listados do código 

01 a 499 e os descontos listados do código 501 a 799). 

- Analisar se irá marcar a opção “Para Todos os Clientes” ou se preferir individual; 

-Clique em Salvar para concluir a operação. 
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3.  2   FUNCIONÁRIOS  (FOLHA DE PAGAMENTO � CONSULTA FUNCIONÁRIOS) 
 

Nesta opção o usuário conseguirá visualizar a listagem de funcionários de cada 

empresa. Deve primeiramente selecionar o cliente conforme o item 2.2 e em seguida escolher 

o funcionário desejado. O sistema mostrará o código, nome completo, local de trabalho e 

centro de custo (departamentos), data de admissão e a data de nascimento. 

 

 

 

 

3.  3   AFASTAMENTOS (FOLHA DE PAGAMENTO  � CONSULTA AFASTAMENTOS) 
 

 

 Este item é o local para realizar as consultas dos empregados que estejam em 

afastamento por motivo de Acidente de Trabalho, Auxílio Doença, Auxílio Maternidade, 

dentre outros. Ao selecionar o funcionário o sistema mostrará as informações dos 

afastamentos. 
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3.  4   FÉRIAS    (FOLHA DE PAGAMENTO   �  CONSULTA FÉRIAS) 

 

A consulta de férias seguirá o mesmo conceito da tela de consulta de afastamentos. O 

usuário irá consultar os períodos aquisitivos e sucessivos de cada funcionário. 

 

 

3.  5   RESCISÕES    (FOLHA DE PAGAMENTO   �  CONSULTA RESCISÕES) 
 

 

 A Consulta de Rescisões irá evidenciar os empregados que possuem situação de 

demitido, mostrando as datas e dados de rescisão, para isso basta selecionar o funcionário 

desejado.  

 

CONTABILIDADE 
 

4.  1   LANÇAMENTO PROGRAMADO (CONTABILIDADE  � LANÇAMENTO PROGRAMADO) 
 

 

Neste item o usuário do escritório cria os lançamentos com débito, crédito, histórico 

para serem executados posteriormente pelo cliente final. Serão os lançamentos que se 

repetem todos os meses, como por exemplo, lançamento de aluguéis, despesas fixas de 

energia elétrica, água/gás, telefonia/internet, dentre outros.  

 
 

EXEMPLO 

• Criar um lançamento programado para uma “Provisão de Aluguel”: 

 

1. Selecionar o Plano Contábil: “9991” 

2. Descrição: “Aluguéis” 

Essa é a descrição que irá aparecer para o cliente efetuar o lançamento. Orientamos utilizar descrições 

autoexplicativas.  

3. Conta de Débito: 41004 “Despesa de Aluguéis” 

4. Conta de Crédito: 25352 “Aluguéis a Pagar” 

5. Histórico Contábil: “025 - Pagamento de Aluguel” 
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 Para realizar um novo lançamento clique em  e selecione o plano contábil, 

informe uma descrição, as contas de débito e crédito (último nível) e o histórico contábil. 

Após realizar a informação inserida, clique em  para concluir o 

procedimento.  

O cadastro do plano de contas, será importado por meio do sistema INTsys Contábil, 

na opção: “Utilitários / Atualizar CRM”. 

 

Esse módulo somente estará disponível com status de acesso “Escritório”. 

 

 

4.  2   LOTE PROGRAMADO (CONTABILIDADE  � LOTE PROGRAMADO) 

 

 O lote programado será visualizado somente com status de acesso “Escritório” o item 

possui a finalidade de criar um “Lote” e inserir os lançamentos que foram programados 

conforme o item 5.1 e configurar para quais clientes terão acesso.  
 

 

EXEMPLO 
 

Criamos os lançamentos programados de: 
 

� Aluguéis 

� Energia Elétrica 

� Telefone / Internet 
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Em seguida vamos criar um “Lote Programado” preenchendo os campos: 
 

1. Plano Contábil: 9991 

2. Lote: Descrição “Despesas Fixas” 

3. Lançamentos Programados: Selecionar quais os lançamentos que irão compor este lote. 

No exemplo incluímos “Aluguéis”, “Energia Elétrica” e “Telefone”. 

4. Cliente: Iremos selecionar um cliente específico de cada vez ou clicar em “Todos”.  

Para concluir clique em seguida no botão  . O próximo passo será informar aos 

clientes finais que a opção de “Atendimentos / Lotes Contábeis” já está disponível para 

utilização.  
 

 

 

ATENDIMENTOS 
 

5.  1   ATENDIMENTOS (ATENDIMENTOS   �  ATENDIMENTOS) 
   

 Neste item o usuário do escritório, pode registrar todos os atendimentos 

realizados para os clientes. Documentando o que foi acordado em cada ligação, ou 

solicitação, evitando divergências de conclusões e salvando todo o histórico. 
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 - Este botão tem a função de excluir de uma única vez todos os 

atendimentos presentes no sistema INTsys Crm, de acordo com o período selecionado pelo 

usuário. Ficará disponível apenas para os usuários com status de “Revenda” ou “Escritório-

Supervisor”. 

 Para realizar um novo atendimento, basta clicar em  e em seguida 

deve-se preencher os campos conforme figura abaixo: 
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Exemplo de um Atendimento 
 

 

 Um cliente entrou em contato por telefone com o escritório, solicitando uma 

Declaração de Faturamento Anual, o registro desse atendimento seria conforme a figura 

abaixo: 

 

 
 

Após cadastrar o atendimento, o usuário do escritório receberá um e-mail e no sistema 

INTsys Fiscal aparecerá o ícone  na cor vermelha representando as solicitações 

pendentes. Basta o usuário do escritório clicar neste ícone e verificar o atendimento solicitado. 

 

 

5.  2   VARIÁVEIS     (ATENDIMENTOS   �  VARIÁVEIS) 
 
  

 Neste módulo “Variáveis” o usuário com status de “cliente” pode realizar a 

digitação das variáveis do sistema folha e conferir os dados que foram digitados por meio 

de relatórios. 

  Para inserir as variáveis clique na opção  que o sistema abrirá a 

próxima tela para digitação das variáveis. Informe a competência (MM/AAAA), o tipo do 

pagamento, o funcionário, evento, referência e o valor e para concluir clique em 

. 
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 Após concluir os dados de digitação das variáveis, o usuário do escritório 

receberá um e-mail com a solicitação feita pelo cliente e dentro do sistema INTsys Folha 

aparecerá o ícone  na cor vermelha representando as solicitações pendentes. Basta o 

usuário do escritório clicar neste ícone e importar os dados e finalizar o atendimento. 

 

 

 

 No botão  permite realizar a geração de um relatório conferência com os 

dados inseridos no sistema. Garantindo a segurança e confiabilidade nos dados que serão 

gerados. 

 

No campo “Evento” o sistema irá trazer todas as rubricas configuradas conforme 

explicado no item 3.1 “Eventos x Clientes”. 

 

 

5.  3   FÉRIAS     (ATENDIMENTOS   �  FÉRIAS) 

 

Neste item o cliente poderá consultar o período de férias de cada funcionário e incluir 

a digitação dos dias de descanso. Para realizar uma nova informação clique em  

e selecione o funcionário, opção de aviso prévio ou cálculo, dias de gozo e abono pecuniário, 

data de pagamento e clique em  .  
 

Essa informação não será imputada diretamente em férias no sistema INTsys Folha, 

apenas irá gerar um atendimento. 
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5.  4   RESCISÕES     (ATENDIMENTOS   �  RESCISÕES) 
 

 

 Neste item o cliente poderá efetuar a solicitação de rescisões de contratos. Informe os 

dados solicitados pelo sistema e clique em salvar. Após este procedimento o usuário do 

escritório receberá um e-mail de notificação do atendimento criado, assim como item “5.3”. 
 

 
 

 

 

5.  5   AFASTAMENTOS  (ATENDIMENTOS   �  AFASTAMENTOS) 
 

 

Neste item o cliente poderá efetuar o lançamento dos afastamentos dos funcionários. 

Para realizar uma nova informação clique em  e selecione o funcionário, digite a 

data do afastamento, o tipo de afastamento, se houver a data do retorno do afastamento, 

tipo de retorno e clique em . Após este procedimento o usuário do escritório 

receberá um e-mail de notificação do atendimento criado, assim como no item 6.3. 
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5.  6   LOTES CONTÁBEIS  (ATENDIMENTOS   �  LOTES CONTÁBEIS) 
 

 

Neste item iremos efetuar a geração do lote programado criado previamente no item 

“4.2”. Selecione a competência, e o plano de contas contábil. Em seguida clique  

e selecione o lote programado e informe a descrição, data, valor e complemento e ao concluir 

clique em  . 
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PUBLICAÇÕES 
 

6.  1   PARÂMETROS  (PUBLICAÇÕES   �  PARÂMETROS) 
 
  

 Neste item o usuário do escritório irá configurar os parâmetros relacionados as 

publicações de documentos, será visualizado somente com status de acesso “Escritório”, por 

exemplo: 

 

E-mail para usuário do Escritório  

� E-mail enviado pelo escritório também deve ser enviado para os usuários do escritório. 

(Exemplo: No departamento fiscal cada atendimento e publicação realizada por esse usuário do escritório, 

todos os usuários do escritório que possuírem: (Departamento Fiscal ticado + Usuário Supervisor) irão receber 

um E-mail a cada operação). 

 

Envio de Anexos  

� Não enviar Anexos 

Nenhum E-mail de publicação irá com o anexo, o cliente obrigatoriamente terá que acessar o INTsys CRM e 

baixar ou visualizar o documento, nessa opção teremos tudo protocolado eletronicamente.  

 

� Especificar por Cliente 

Com essa opção marcada apenas os clientes que estiverem com a opção “Incluir anexos nos e-mails de 

Publicação?” item 3.1 desse manual, receberam anexo no e-mail, sem ter a necessidade de acessar o INTsys 

CRM. 

 

� Enviar anexos para Todos  

Todos os clientes receberam o e-mail com anexo, não tendo a necessidade de acessar o INTsys CRM para 

visualizar ou baixar o documento, porém nesse caso perde-se o protocolo digital, pois não temos como saber 

se o cliente recebeu o e-mail, abriu ou imprimiu o documento. 

 

Publicação Manual 

� Permitir publicação manual em lote (para várias empresas) 

� Exigir que o arquivo contenha o código da empresa na publicação manual 

(Exemplo: Com esta opção marcada, os arquivos publicados deverão seguir o seguinte padrão: 

Nome do Arquivo + _ + a letra “E” + código da Empresa → (Arquivo_E9999). 
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6.  2   PASTAS DIVERSAS (PUBLICAÇÕES �  PASTAS DIVERSAS) 

 
  

Neste item o sistema do INTsys Crm permite a criação de pastas personalizadas. Será 

visualizado somente com status de acesso “Revenda” ou “Escritório”. Essas pastas só serão 

criadas dentro da opção “Publicações Diversas”, as demais opções como “Certidões”, 

“Contábil”, “Departamento Pessoal” e “Fiscal” são gerenciadas pelo sistema. 

Para criar uma nova pasta basta clicar no botão , inserir a descrição desejada, 

conforme a imagem abaixo: 

 
 

Teremos os botões que permitem a edição, exclusão ou criação de uma nova pasta: 

 
 

6.  3  DOCUMENTOS (PUBLICAÇÕES �  DOCUMENTOS) 

 
  

 Neste item o usuário consulta os documentos publicados. Pode-se consultar todas as 

publicações: 
 

- Pelo Cliente; 

- Por Nós (Escritório); 
 

 O sistema mostrará do lado esquerdo em Filtros as pastas dos documentos de todos 

os departamentos e as publicações diversas.  
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 E do lado superior direito temos o botão  que tem a finalidade de ocultar 

alguns filtros de nome, departamento, data de publicação, dentre outros.  

 

 - Este botão tem a função de excluir de uma única vez todos os documentos 

presentes no sistema INTsys Crm, e ficará disponível apenas para o usuário com status de 

Revenda ou Escritório – Supervisor. 

 
 

Os documentos serão separados dentro de cada subpasta como: contabilidade, escrita 

fiscal, recursos humanos, certidões e publicações diversas, quando não se enquadrar nas 

anteriores. 

 

 

6.  4  PUBLICAR  (PUBLICAÇÕES  �  PUBLICAR) 
 

 

 Neste item é o local para o usuário efetuar uma nova publicação. Devemos nos atentar 

ao parametro 6.1, caso esteja “Exigir que o arquivo contenha o código da empresa na 

publicação manual” o arquivo deve respeitar o modelo padrão.  

 

Para publicar um arquivo basta,  selecionar o departamento, assunto, destinatários e 

anexe o arquivo/documento para que realize a publicação do mesmo. 
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6.  5  VISUALIZAÇÕES  (PUBLICAÇÕES  �  VISUALIZAÇÕES) 
  

No item de visualizações pode-se acessar os documentos publicados pelo escritório ou 

pelo cliente. Após selecionar os filtros o sistema mostrará na parte de baixo os dados e temos 

a opção de gerar um  . 

 

 

 

 

6.  6  BAIXAS E VENCIMENTOS (PUBLICAÇÕES  �  BAIXAS E VENCIMENTOS) 
 

Neste item de baixas e vencimentos tem a função de consulta pelo usuário para isso 

basta selecionar os documentos nas opções: “vencendo”, “vencidos”, “baixados” ou “todos”. 

Informe a data de início e final de vencimento. Nesta opção também é possível informar a 

data de pagamento de guias/documentos. 

 

 

 

O sistema mostrará os documentos vencendo respeitando o seguinte prazo: 

� Escritório (7 dias); 

� Cliente (30 dias); 
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6.  7  MONITOR DE NFE (PUBLICAÇÕES  �  MONITOR DE NFE) 
 

 

Neste módulo de monitoramento de notas fiscais eletrônicas o sistema realiza a busca 

e download automaticamente das NFe’s de entradas diretamente do site da Receita Federal 

por meio do certificado digital de cada cliente.  
 

Primeiramente no cadastro dos clientes devemos inserir os dados do caminho do 

certificado na máquina e a senha do certificado, conforme a figura: 
 

 

 

Esse processo só será efetuado para os certificados A1 (Arquivo). 
 

 

 

Com o monitoramento de NFe o escritório não precisará mais importar as notas 

eletrônicas de entradas por meio da DANFE e conseguirá definir antecipadamente o diretório 

que serão salvos as NFe’s. 
 

 
 
 

Para efetuar o download clique no botão de acordo com o tipo de certificado utilizado 

e vinculado no cadastro do cliente (empresa).  
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Ao clicar na opção de certificado A1 o sistema buscará as notas fiscais eletrônicas de 

entradas. Porém não há necessidade de clicar nesta opção pois o INTsys Crm está 

programado para todos os dias baixar as NFe’s automaticamente. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

Primeiramente para utilizar a opção “Download A3” deve-se conectar o Token ou 

Cartão no computador.   
 

Em seguida basta clicar na opção de certificado A3 que o sistema irá abrir a tela 

para instalar o “Módulos de Seguança” que tem a função de viabilizar a comunicação entre 

o sistema e a SEFAZ.  
 

 

 
 

 

Após concluir a instalação do “INTsys Módulo de Segurança”  o sistema irá solicitar 

senha PIN para dar continuidade no processo. 
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MENSAGENS 

 

7.  1  NOTÍCIAS (MENSAGENS  �  NOTÍCIAS) 
 

Neste item de notícias o escritório pode enviar mensagens para vários destinatários 

de uma só vez. Digite o Título, data de início e final que estará disponibilizada na tela de 

acesso do cliente. Digite a mensagem do conteúdo da notícia e também é possível anexar 

arquivos. 

 

 

LISTA DE ÍCONES 
 

 

 
� Home 

 
� Dashboard 

 
� Escritórios 

 
� Clientes 

 
� Folha de Pagamento 

 
� Contabilidade 

 
� Atendimentos 

 
� Publicações 

 
� Mensagens 
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ANOTAÇÕES GERAIS 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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