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A tecnologia evoluiu, as escolas evoluíram, os alu-

nos evoluíram, e os seus lanches também. Conheça 

a It’s Cool e o sistema NO CASH, que simplifica a 

vida e facilita o controle dos pais. 

A It’s Cool nasceu com um objetivo simples: oferecer 

refeições saudáveis e saborosas em um ambiente 

alegre e divertido, que estimule a interação, o com-

partilhamento de ideias e conhecimento.

Para garantir a qualidade das refeições, possuímos 

uma estrutura completa com frigorífico, confeitaria, su-

primentos, seleção e pré-preparo de hortifruti, poden-

do oferecer muito mais em cada refeição do seu filho.

Além da estrutura física, acreditamos ser essencial 

o trabalho nutricional nas refeições escolares, com 

cardápios elaborados de acordo com as necessida-

des específicas de cada faixa etária.

Com a qualidade das refeições dos alunos garan-

tida, como fazer para facilitar o controle dos pais? 

Simples, com o NO CASH, um sistema desenvolvido 

especialmente para o controle dos pais. Acessan-

do o NO CASH, você terá acesso ao extrato com 

os valores gastos por seu filho, poderá recarregar 

o cartão NO CASH, controlar o tipo de alimentação 

liberada e criar limites de consumo diários, entre di-

versas outras funções.

A seguir, você aprenderá a usar o sistema NO CASH 

e descobrirá que controlar a alimentação dos seus 

filhos não precisa ser algo complicado.

It’s Cool
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• O acesso é feito pelo endereço: https://nocash.itscool.srv.br; atenção, 

digite o endereço exatamente como está descrito no link acima.

• Os navegadores homologados para uso são: Google Chrome, Mozilla Firefox 

e Internet Explorer;

• Ao realizar a recarga via cartão de crédito, o saldo do cartão NO CASH será atualizado 

em 24 horas;

• A recarga pode ser feita diretamente no colégio, em um dos caixas de atendimento. 

Neste caso, o crédito já pode ser usado;

• É importante manter atualizados seus dados cadastrais, como e-mail e endereço;

• Dúvidas, sugestões e esclarecimentos podem ser feitos pelo e-mail: 

ti@itscool.srv.br e telefone: 41-3641-3091.

Informações Gerais
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Primeiro Acesso

Para acesso ao Sistema No Cash, abra seu navegador de internet e 

acesse o endereço: https://nocash.itscool.srv.br

Além da opção de “Esqueci minha Senha”, em que as tratativas 

serão realizadas via e-mail, há também as opções de “Perguntas 

Frequentes” e “Solicitação de Cadastro”.

Figura 1

Para primeiro acesso, clique na caixa em que está escrito “Selecione 

a Instituição”, onde será exibida uma lista de Instituições de Ensino, 

e escolha a Instituição de Ensino específica do seu filho (a) - (Figura 

1).

No campo “Login”, digite o código da carteirinha identificado como 

“Matrícula” (Figura 2) que foi entregue anteriormente. A senha é 

um espaço em branco, basta clicar na barra de espaço uma única 

vez.

Figura 2
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Primeiro Acesso

Após digitar o código e a senha, o sistema irá solicitar o cadastro da 

nova senha, conforme Figura 3. 

Figura 3

Digite a nova senha, sua confirmação, e clique em confirmar 

(Figura 4).

Figura 4
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Clique em “OK”, e o primeiro acesso foi realizado. É importante 

fazer logoff e realizar um novo acesso com a nova senha para a 

melhor utilização dos recursos do sistema. 

Para sair, clique nas três barras           na lateral esquerda 

superior (onde irão aparecer diversas opções) e clique em 

“Sair” (Figura 6).

Primeiro Acesso

Será exibida uma mensagem de Senha alterada com sucesso 

(Figura 5).

Figura 5
Figura 6

Além da opção de Sair do Sistema, há outras opções de funções 

sistêmicas, para “recargas de cartão, falar conosco (Mensagem 

de E-mail ou Telefone), ajustes de perfil (Dados Cadastrais), 

alteração de senha e painel gráfico de funções (Figura 6)”.
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Acesse o botão “Recarregar Cartão” na tela principal (Figura 

6). A página apresentará os alunos relacionados aos Pais e/ou 

Responsáveis. Para realizar a recarga é necessário clicar no nome 

da loja − abaixo de cada nome do aluno (Figura 7).

Recarga de Cartão

 Ao clicar sobre a Loja, habilita-se para inserir o valor desejado. O 

processo de Recarga de Cartão está segmentado em 3 etapas (1 

de 3 / 2 de 3 / 3 de 3).

Figura 7
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Recarga de Cartão

Clique no ícone       para continuar a navegar no processo de 

recarga. Escolha o tipo de pagamento (Figura 8).

Para pagamento com cartão de crédito, selecione a opção “Cartão 

de Crédito” e clique novamente no ícone          para inserir os dados 

do cartão. Escolha a bandeira e digite o número do cartão, validade 

e código de segurança (Figura 9). 

Nota: Após a efetivação ou negação da recarga, o site não grava 

os dados do cartão.

O sistema irá retornar a mensagem de pagamento efetivado 

com sucesso. Caso tenha o e-mail cadastrado, será enviada 

a informação de recarga com sucesso; caso aconteça uma 

negativa, haverá uma notificação via mensagem na tela.

Nota Importante: No pagamento via cartão de crédito, o 

crédito poderá ser utilizado somente no próximo dia; somente 

recarga realizada diretamente na escola poder-se-á utilizar 

imediatamente o valor.

Figura 8

Figura 9
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Verificar Extrato do Aluno

No Painel de Funções, clique no nome do aluno, conforme 

Figura 10.

Para visualizar o consumo, 

basta clicar em Extrato 

(Figura 11).

Figura 11

Figura 10
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Verificar Extrato do Aluno

Ao clicar no botão Extrato, consegue-se visualizar o consumo do 

período detalhadamente – operação por operação, em ordem 

cronológica (Figura 12).

Para alterar o período de pesquisa, clique no ícone        e selecione 

nova Data Inicial e Data Final (Figura 13).  Para visualizar o novo extrato 

por período selecionado, basta clicar em “Aplicar”.

Figura 12 Figura 13
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alimentar, ou seja, clique no ícone      na parte inferior da tela. 

Os produtos podem ser selecionados tanto para restringir a 

quantidade como proibir o consumo, conforme Figura 15. Após 

definição de restrição, basta clicar em “Confirmar”.

Restrição Alimentar e Restrição por Valor

A Restrição Alimentar ou Restrição por Valor deve ser efetuada 

individualmente por aluno. 

Selecione o aluno, conforme Figura 14.

Ao selecionar a opção Restrição Alimentar, você será direcionado 

para a página onde a opção a ser selecionada é a adição de restrição 

Restrição Alimentar

Figura 14

Figura 15
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Restrição Alimentar e Restrição por Valor

Caso queira excluir uma restrição alimentar, deve-se selecionar 

o produto e clicar no ícone “Lixeira”      para deletá-lo , conforme 

Figura 16.

Selecione a opção Restrição por Valor, clique no ícone      que se 

encontra na parte inferior da tela para adicionar um limite de valor 

a ser utilizado pelo aluno/filho, informando o limite financeiro de 

consumo na loja e o valor desejado, conforme Figura 17. Em seguida, 

clique em confirmar.

Restrição por Valor Caso queira excluir uma restrição de limite financeiro, deve-se 

selecionar o mesmo, e clicar no ícone “Lixeira”       para deletá-lo, 

conforme Figura 18.

Figura 16

Figura 17

Figura 18
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Para alterar Dados Cadastrais, principalmente o endereço de e-mail, 

há duas possibilidades: através do Painel de Funções (Figura 19), 

clicando no menu “Perfil”, e através do menu lateral “Perfil” (Figura 

20).

Alteração de Dados Cadastrais

Figura 19 Figura 20
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Alteração de Dados Cadastrais

Para alterar os dados cadastrais (Dados Pessoais e Endereço) 

é necessário clicar no botão “Editar”      e realizar as alterações/

ajustes necessários (Figura 21). 

Com relação às opções de UF, Município e Bairro, deve-se selecionar 

conforme lista sugerida. Para escolher, basta clicar sobre o nome. 

Caso não encontre o seu bairro na listagem, utilize outro próximo e 

envie um e-mail para ti@itscool.srv.br notificando que ele não está 

cadastrado, para a devida atualização e posterior ajuste de cadastro.

Após a alteração dos dados, clique em “Salvar”, e caso queira 

cancelar as alterações, clique em “Cancelar”. 

Com a operação de Alteração de Dados Cadastrais (Perfil) finalizada, 

ou seja, salva, carregará a mensagem de alteração realizada com 

sucesso, conforme Figura 22.

Figura 21 Figura 22
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Notificação de saldo

A ferramenta permite configuração para que Pais e/ou Responsáveis 

recebam uma notificação por e-mail quando o saldo do aluno 

estiver abaixo de determinado valor em Reais (R$). Para utilizá-lo, 

basta selecionar a opção “Perfil” na Página Inicial (Figura 23) e em 

seguida clicar no ícone        para editar. 

Deve-se informar o valor desejado (Figura 24) para que, quando 

alcançado o referido valor, receba uma notificação. Para finalizar o 

cadastro ou ajuste de valor, clicar em “Salvar”. 

Quando o aluno estiver com saldo igual ou abaixo do valor definido, 

o sistema irá enviar uma notificação para o e-mail cadastrado (Pais 

e/ou Responsáveis).

Figura 23 Figura 24
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Notificação de saldo

Nota: Lembre-se que será enviada a notificação (Figura 25) para o 

endereço de e-mail cadastrado no menu “Perfil”.

Caso não queira utilizar a ferramenta de notificação de saldo inferior 

a determinado valor financeiro, basta deixar o campo em branco e 

salvar. Dessa forma, não irá receber e-mails informando o saldo do 

aluno em nenhum momento.

Figura 25
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www.itscool.srv.br


