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APRESENTAÇÃO
O Multicontas é um completo sistema de gerenciamento do processo financeiro que possibilita
organizar toda documentação envolvida e facilita a rotina do dia-a-dia de uma empresa.
É um sistema fácil, rápido e seguro de ser usado e tem como característica principal ser multiusuário e multi-empresa, além de possuir características contábeis, permitindo integração com seu
sistema contábil.

OBJETIVO
Este Manual de Referência e Treinamento proporciona a você uma fonte de pesquisa de
informações detalhadas de cada uma das funções que vai encontrar durante o uso do sistema
Multicontas, permitindo o entendimento do ciclo completo do controle do processo financeiro.

QUEM DEVE USAR

Este Manual é dirigido a todo profissional que tiver alguma dúvida ou questão sobre o ciclo
financeiro ou de alguma tela, campo ou relatório do sistema Multicontas.
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CAPÍTULO 1

-I

NICIANDO O

SISTEMA

1.1 - ENTRADA NO SISTEMA

Para iniciar a utilização do Multicontas é necessário que o usuário esteja autorizado a acessar o
sistema pelo Administrador do sistema, informando na tela de login apresentada abaixo, o nome e
senha previamente definidos.

Após a permissão de acesso ao sistema, será mostrada a tela que segue.
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1.2 - TELA DO ORGANIZADOR DO MULTICONTAS

Observe que existem estruturas para movimentação dentro do organizador: Gerais, Operacional e
Relatórios.
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CAPÍTULO 2 - FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
2.1 – BARRAS DE FERRAMENTAS

A barra de ferramentas é usada para manipulação dos cadastros e apresenta as seguintes
funções:

2.2 - CAMPOS OBRIGATÓRIOS

Em todas as telas do sistema, os campos de preenchimento obrigatório estão marcados com
asterisco (*), conforme figura abaixo:
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2.3 - MENSAGENS DE ERRO

Ao tentar efetuar a operação “Salvar” sem preencher todas as informações necessárias ou caso
preencha alguma delas de forma incorreta será mostrada a tela “Visualizador de Mensagens de
Erro” com os erros ocorridos para que o usuário providencie sua correção e seguir normalmente o
processamento.

Exemplo de Tela Visualizador de Mensagens de Erro

2.4 – CONSULTA EMPRESAS

O Multicontas é um sistema versátil, que possibilita o controle de mais de uma empresa. Se sua
empresa possui uma filial, por exemplo, pode ser beneficiada pelo sistema Multicontas, obtendo os
mesmos resultados. Para isso, basta escolher qual empresa e colocar a informação necessária.
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Botão de Consulta

Exemplo de Tela de Consulta

2.5 - FILTROS
Os filtros são usados para facilitar a pesquisa de informações, a partir de uma tela de Consulta,
como a mostrada acima, digitamos as informações que temos nas colunas respectivas as
informações, para que o sistema vá exibindo as informações que contém o parâmetro desejado.

Exemplo de Tela de Filtro

Selecione o Campo desejado para filtrar, e a informação que deseja procurar no campo de Texto.
O resultado do processamento será mostrado na tela de Consulta considerando os parâmetros
informados.
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2.6 - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DAS TELAS

Nas instruções de preenchimento de cada campo das telas apresentadas a seguir estão
detalhados apenas os que têm algum conceito que possa necessitar de esclarecimento.
Todos os que não forem mencionados são entendidos como de conteúdos corriqueiros e de fácil
preenchimento para usuários com pequena familiarização com a rotina financeira e contábil da
empresa.

CAPÍTULO 3

- Financeiro

Esta estrutura divide-se em dois grupos de opções, a saber:

3.1 - CADASTROS
No módulo “Cadastro” é feita à entrada dos dados básicos imprescindíveis para o funcionamento
do software. Sua atualização deverá ser feita antes de utilizar as demais opções disponíveis.
Este grupo é composto pelas seguintes opções:

Empresas
Plano de Contas
Contas de Banco e Caixa
Parceiros Comerciais
Tipos de Documento
Centros de Negócios

É importante que a configuração das opções desse grupo seja feita na ordem seqüencial
apresentada na tela para evitar possíveis problemas em outras funções que exigem informações
previamente cadastradas.
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3.1.1 - EMPRESAS

Nesta opção o usuário deverá cadastrar todas as plantas do seu grupo empresarial (matriz, filiais,
etc) desejadas e necessária para fazer o seu controle financeiro.

Ao clicar em 'Empresas', aparecerá a seguinte tela:


Como Fazer?

Para cadastrar uma nova empresa, deve-se entrar em contato com a Multicontas para a solicitação
da mesma, que será liberada com informações básicas para o cadastro, após a empresa ser
liberada deve-se completar o cadastro da mesma.

3.1.2 - PLANO DE CONTAS

Nesta opção o usuário deverá cadastrar todas as contas contábeis do Plano de Contas de sua
empresa, que serão usadas para a contabilização dos valores entrados no sistema.

Ao clicar em 'Plano de Contas', aparecerá a seguinte tela:
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O conteúdo dos campos

Conta Contábil

O Código é gerado conforme a estrutura criada.

Descrição

Informe a descrição da conta contábil conforme o Plano
de Contas da empresa.

Estrutura

Pode ser usada para ramificar a descrição. Exemplo: descrição –
combustíveis; estrutura 1: gasolina; estrutura 2: óleo ou inserir numa
mesma estrutura. Exemplo: estrutura 1: Gasolina; óleo; pneu; etc. A
mesma estrutura permite várias ramificações.

Tipo da Conta

Clique na opção de “Tipo de Conta” para informar o tipo de conta para
esta conta contábil.

3.1.3 – Contas de Banco e Caixa

Nesta opção o usuário deverá cadastrar todos os Bancos e as respectivas contas que são
movimentadas pela empresa e associá-las ao Plano de Contas para a contabilização dos valores
entrados no sistema.
Este cadastro é o único cadastro presente na estrutura operacional.

Ao clicar em 'Bancos e Outros', aparecerá a seguinte tela:
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O conteúdo dos campos
Os dados são apresentados conforme a opção selecionada, “Caixa” ou “Banco”:

Informações:
Tipo da
Conta

Selecione dentre as opções apresentadas o tipo da conta ( Banco ou
Caixa.).

Conta\Digito


Onde será informado o número da conta e o digito.


Apelido

Identifique o número do Banco que você está cadastrando, quando
aplicável. Sugerimos o uso do código oficial do Banco.
Ex.: C/C Banco do Brasil; C/A Bradesco, etc.

Código
Nome Banco

Aqui vincula-se o código Febraban ao banco que esta sendo cadastrado.

Agência\Digito

Campo utilizado para identificar a agência bancária que você está
cadastrando. Número da agência e o digito.

Configuração de
Cheque

Estando em modo edição, clique no ‘Configuração de Cheque’ para
configurar o lay out do chegue relativo ao banco que você esta editando.

Conta Contábil

Informe a conta contábil para a conta apresentada. Clique no botão de
consulta para selecionar a conta contábil previamente cadastrada.
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Nota: Todos os campos que não foram mencionados são entendidos como de conteúdos
corriqueiros e de fácil preenchimento para usuários com pequena familiarização com a rotina
financeira e contábil da empresa.

Desativar

Quando precisar deixar a informação, sem remover, basta desativar que a informação
permanecerá e poderá ser usada em outra ocasião.

3.1.4 - PARCEIROS COMERCIAIS

Nesta opção o usuário deverá cadastrar todas as empresas com as quais a sua empresa se
relaciona comercialmente (clientes, fornecedores e funcionários) necessárias para fazer o seu
controle financeiro.

Ao clicar em 'Parceiros Comerciais', aparecerá a seguinte tela:


Como Fazer?
Para cadastrar um novo parceiro comercial deve-se clicar no botão Novo. A tela irá disponibilizar
os campos para preenchimento.
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O conteúdo dos campos
Os dados são apresentados em TAB´S: Dados Principais, Endereços, Contatos, Classificações,
Observações e Parametrização.

TAB Dados Principais
Apelido

Informe a empresa desejada para identificar onde o parceiro comercial
mantém relacionamento comercial.

Nome Fantasia

Informe o nome fantasia do parceiro comercial.

Tipo Parceiro

Selecione dentre as opções apresentadas, o tipo de relacionamento comercial
você tem com o parceiro que esta cadastrando.

CNPJ / CPF

Informe o número do CNPJ ou CPF válido, conforme o caso, do parceiro
comercial ou clique N\A.
Informe o número inscrição estadual ou clique em ISENTO.
.
Informe a razão social do parceiro comercial.

Inscrição Estadual
Razão Social

Inscrição Municipal Informe o número inscrição municipal ou clique em ISENTO.
.

3.1.5 TIPOS DE DOCUMENTOS

Nesta opção o usuário deverá cadastrar todos os tipos de documentos utilizados pelo sistema,
podendo ser uma Nota Fiscal, Nota de Débito ou Crédito, Recibo, etc… necessários para fazer o
seu controle financeiro.

Ao clicar em 'Tipo de Documento', aparecerá a seguinte tela:
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Como Fazer?

Para cadastrar um novo tipo de documento deve-se clicar no botão Novo. A tela irá disponibilizar
os campos para preenchimento.
O conteúdo dos campos

Descrição

Informe o tipo de documento que deseja ser considerado pelo
sistema.
Exemplo: Nota de Crédito, Nota Fiscal, etc.

Prefixo

Informe o prefixo como é conhecido e como será
identificado este documento no sistema.
Exemplo: NC (para Nota de Crédito), NFE (para Nota
Fiscal de Entrada), etc..

Controle de Numeração
Automática
Numeração Inicial

Clique no campo de seleção “Controle de Numeração Automática”
para informar ao sistema que o controle de numeração do tipo de
documento informado será mantido pelo sistema, ou seja, o sistema
passa a controlar, automaticamente, a numeração do documento.
Se mantido em branco, será obrigatória a digitação manual nas
telas de Contas a Pagar, Contas a Receber e Movimentos.
Após selecionar a numeração automática informe o número inicial a
partir do qual o sistema irá numerar o tipo de documento informado.
Se início de numeração, informe zeros, pois o sistema sempre
soma 1ao número informado neste campo. Então o primeiro
documento, se controlado pelo sistema, será o número 1.

Histórico Padrão

Informe o histórico padrão quando este documento for utilizado no
sistema. Para montar o histórico padrão, você consegue intercalar
informações que você digitou com os campos existentes no botão
“Valores”:

Essas informações serão puxadas do título quando utilizar este tipo
de documento para montar seu histórico padrão.
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3.1.6 - CENTROS DE NEGÓCIOS
Nesta opção o usuário deverá cadastrar todos os centros de custos da empresa, utilizados para
controlar os Lançamentos por centro de custos.
Ao clicar em 'Centros de Negócios, aparecerá a seguinte tela:

Como Fazer?

Para cadastrar um novo centro de custo deve-se clicar na estrutura acima da qual você gostaria de
cadastrar e clicar no botão Novo. A tela irá disponibilizar os campos para preenchimento.

O conteúdo dos campos

Descrição
Tipo
Estrutura

Informe a descrição do centro de custo desejado.
Informe se é uma despesa ou receita.
Pode ser usada para ramificar a descrição. Exemplo: descrição –
combustíveis; estrutura 1: gasolina; estrutura 2: óleo ou inserir numa
mesma estrutura. Exemplo: estrutura 1: Gasolina; óleo; pneu; etc. A
mesma estrutura permite várias ramificações.
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3.2 - Operacional

No módulo “Operacional” são apresentadas as funções específicas para o efetivo controle
financeiro da empresa. Após a atualização dos cadastros feitas no módulo "Cadastros" as opções
poderão ser usadas.

Este grupo é composto pelas seguintes opções:
Contas a Receber
Contas a Pagar
Controle de Cheques
Transferência
Conciliação Bancária

3.2.1 - CONTAS A RECEBER

Nesta opção o usuário deverá cadastrar todas as informações necessárias relativas aos
documentos financeiros com obrigações a receber para permitir o controle financeiro das contas a
receber.

Ao clicar em 'Contas a Receber', aparecerá a seguinte tela:
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Como Fazer?

Para cadastrar um novo documento a receber, na tela apresentada, deve-se fornecer os dados
disponibilizados para preenchimento.



O conteúdo dos campos


Parceiro

Informe o código que identifica o parceiro comercial responsável pelo
pagamento do documento financeiro.
Digite na combo ou clique no botão
à
direita do campo para selecionar o parceiro previamente cadastrado.

Tipo de Documento

Informe o tipo de documento que está sendo informado.
Digite na combo ou clique no botão
à
direita do campo para selecionar o tipo de documento previamente
cadastrado.

N° Documento

Informe o número do documento em referência.

Entrada

Informe a data de entrada no documento no sistema. O sistema
apresenta como default à data corrente, que pode ser alterada, se
necessário.

Competência

Informe a competência referente a esta cobrança.

Vencimento

Informe a data de vencimento do documento no sistema.
O sistema apresenta como default à data corrente, que pode ser
alterada, se necessário. (idem ao mostrado acima).

Centro de Negócios

Clique na opção ‘Centro de Negócios’ para informar ao sistema onde
será apropriado o valor referente ao documento financeiro, ou seja,
em um centro de negócios.

Conta Contábil

Informe o código desejado para identificar a conta contábil que será
apropriado o valor do documento informado.

Previsto / Real / Outros /
Adiantamento

Clique na opção respectiva para informar ao sistema o tipo de título a
ser cadastrado.

Valor Bruto

Informe o valor total do documento a ser recebido.

Valor Líquido

O Total do detalhamento do título.

Parcelar

Informe o número de parcelas que será recebido no documento
informado.

Histórico

Campo destinado para descrever as informações para auxiliar na
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identificação do evento contábil do documento financeiro.

Rateio
Para utilizar esta função, deve-se desconsiderar o preenchimento dos campos “Centro de
Negócios” e “Conta Contábil” e utilizar os campos da sobre-tela que é exibida ao clique do botão.
A divisão dos valores fica por conta do usuário. Assim, os valores “a receber” serão armazenados
separadamente de acordo com os “Centros de Negócios” e “Contas Contábeis” selecionados, mas
o valor original sera. Não será permitida alteração do valor total, ou seja, o rateio de ser do mesmo
valor do recebimento.

Gravação do Registro
Após fornecer as informações acima, você deverá pressionar o botão “Salvar”. As informações
serão gravadas e mostradas no quadro de títulos. Para visualizar as informações em toda a
extensão do quadro você deverá movimentar a barra para a direita ou esquerda ou para as
próximas páginas conforme necessidade.

Selecionar um Registro

Para selecionar um documento em particular, clique na seta verde
do Título desejado
existente. Se você teclar na seta verde da barra, todos os registros serão selecionados.
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Editar um registro

Após selecionar o registro desejado, tecle o botão “Editar”
e o registro selecionado será
mostrado novamente no quadro superior permitindo a sua alteração conforme necessidade. Faça
as alterações desejadas e em seguida tecle “Salvar”.

Excluir um registro

Após selecionar o registro, tecle o botão “Excluir”
. O sistema irá mostrar na seqüência uma
janela para a confirmação de sua intenção de excluir o registro. Se clicar no botão “sim” o registro
será permanentemente excluído do arquivo.

Seleção de títulos a vencer

Você poderá selecionar dentre os documentos com prazo a vencer, aqueles que desejar usando as
formas de pesquisa e ordenação abaixo mencionadas:

Ferramenta de Seleção de Títulos

Utilizando os filtros existentes na tela, você consegue fazer qualquer pesquisa para encontrar os
títulos que você deseja.
Selecionados para Recebimento

Para selecionar um documento a receber em particular e processar o seu recebimento, selecione o
documento desejado, clicando no “Quadro de Seleção de Títulos” existentes diante do registro
desejado. Se você teclar o botão “Selecionar todos” todos os registros serão selecionados.
Pressione em seguida o botão “Seta para baixo” e o registro será selecionado e aparecerá no
quadro imediatamente abaixo pronto para processar o seu recebimento.
Se desejar retornar o registro para o quadro imediatamente acima é só teclar o botão “Seta para
Cima”.
Seleciona o título para a efetivação
Retorna o título que seria efetivado para a tela de seleção de títulos.
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Processamento do Recebimento
O próximo passo é selecionar o registro desejado e efetuar seu recebimento. Clique no botão e
será mostrada a tela “Formas de Recebimento” apresentada a seguir:

Tela de Formas de Recebimento


O conteúdo dos campos

Tipos de Recebimento
Caixa / Banco

Informará ao sistema como o título foi baixado: Cheque, Dinheiro,
online, etc ...
Informe a identificação do destino do valor baixado, ou seja se ele
será enviado para uma determinada conta corrente ou de poupança
de um banco, etc.

Incluir

Após colocar as informações da baixa do título, Você vai incluindo a
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forma ou formas que o mesmo foi efetivado, clicando no botão
“Incluir”.
Efetivar

Após ter inserido as formas de baixa, é só clicar em “Efetivar”, para
baixar o título.

3.2.2 - CONTAS A PAGAR

Nesta opção o usuário deverá cadastrar todas as informações necessárias relativas aos
documentos financeiros com obrigações a receber para permitir o controle financeiro das contas a
pagar.

Ao clicar em 'Contas a Pagar', aparecerá a seguinte tela:

Como Fazer?

Para cadastrar um novo documento a pagar, na tela apresentada, deve-se fornecer os dados
disponibilizados para preenchimento.
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O conteúdo dos campos


Parceiro

Informe o código que identifica o parceiro comercial responsável pelo
pagamento do documento financeiro.
Digite na combo ou clique no botão
à
direita do campo para selecionar o parceiro previamente cadastrado.

Tipo de Documento

Informe o tipo de documento que está sendo informado.
Digite na combo ou clique no botão
à
direita do campo para selecionar o tipo de documento previamente
cadastrado.

N° Documento

Informe o número do documento em referência.

Entrada

Informe a data de entrada no documento no sistema. O sistema
apresenta como default à data corrente, que pode ser alterada, se
necessário.

Competência

Informe a competência referente a esta cobrança.

Vencimento

Informe a data de vencimento do documento no sistema.
O sistema apresenta como default à data corrente, que pode ser
alterada, se necessário. (idem ao mostrado acima).

Centro de Negócios

Clique na opção ‘Centro de Negócios’ para informar ao sistema onde
será apropriado o valor referente ao documento financeiro, ou seja,
em um centro de negócios.

Conta Contábil

Informe o código desejado para identificar a conta contábil que será
apropriado o valor do documento informado.

Previsto / Real / Outros /
Adiantamento

Clique na opção respectiva para informar ao sistema o tipo de título a
ser cadastrado.

Valor Bruto

Informe o valor total do documento a ser pago.

Valor Líquido

O Total do detalhamento do título.

Parcelar

Informe o número de parcelas que será recebido no documento
informado.

Histórico

Campo destinado para descrever as informações para auxiliar na
identificação do evento contábil do documento financeiro.


Rateio
Para utilizar esta função, deve-se desconsiderar o preenchimento dos campos “Centro de
Negócios” e “Conta Contábil” e utilizar os campos da tela que é exibida ao clique do botão.
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A divisão dos valores fica por conta do usuário. Assim, os valores “a pagar” serão armazenados
separadamente de acordo com os “Centros de Negócios” e “Contas Contábeis” selecionados, mas
o valor original não será alterado. Não será permitida alteração do valor total, ou seja, o rateio de
ser do mesmo valor do recebimento.

Gravação do Registro
Após fornecer as informações acima, você deverá pressionar o botão “Salvar”. As informações
serão gravadas e mostradas no quadro de títulos. Para visualizar as informações em toda a
extensão do quadro você deverá movimentar a barra para a direita ou esquerda ou para as
próximas páginas conforme necessidade.

Selecionar um Registro

Para selecionar um documento em particular, clique na seta verde
do Título desejado
existente. Se você teclar na seta verde da barra, todos os registros serão selecionados.

Editar um registro

Após selecionar o registro desejado, tecle o botão “Editar”
e o registro selecionado será
mostrado novamente no quadro superior permitindo a sua alteração conforme necessidade. Faça
as alterações desejadas e em seguida tecle “Salvar”.
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Excluir um registro

Após selecionar o registro, tecle o botão “Excluir”
. O sistema irá mostrar na sequência uma
janela para a confirmação de sua intenção de excluir o registro. Se clicar no botão “sim” o registro
será permanentemente excluído do arquivo.

Seleção de títulos a vencer

Você poderá selecionar dentre os documentos com prazo a vencer, aqueles que desejar usando as
formas de pesquisa e ordenação abaixo mencionadas:

Ferramenta de Seleção de Títulos

Utilizando os filtros existentes na tela, você consegue fazer qualquer pesquisa para encontrar os
títulos que você deseja.
Selecionados para Pagamento

Para selecionar um documento a receber em particular e processar o seu pagamento, selecione o
documento desejado, clicando no “Quadro de Seleção de Títulos” existentes diante do registro
desejado. Se você teclar o botão “Selecionar todos” todos os registros serão selecionados.
Pressione em seguida o botão “Seta para baixo” e o registro será selecionado e aparecerá no
quadro imediatamente abaixo pronto para processar o seu recebimento.
Se desejar retornar o registro para o quadro imediatamente acima é só teclar o botão “Seta para
Cima”.
Seleciona o título para a efetivação
Retorna o título que seria efetivado para a tela de seleção de títulos.
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Processamento do Pagamento
O próximo passo é selecionar o registro desejado e efetuar seu recebimento. Clique no botão e
será mostrada a tela “Formas de Pagamento” apresentada a seguir:

Tela de Formas de Pagamento


O conteúdo dos campos

Tipos de Pagamento
Caixa / Banco

Incluir

Efetivar

Informará ao sistema como o título foi baixado: Cheque, Dinheiro,
online, etc ...
Informe a identificação do destino do valor baixado, ou seja se ele
será enviado para uma determinada conta corrente ou de poupança
de um banco, etc.
Após colocar as informações da baixa do título, Você vai incluindo a
forma ou formas que o mesmo foi efetivado, clicando no botão
“Incluir”.
Após ter inserido as formas de baixa, é só clicar em “Efetivar”, para
baixar o título.
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3.2.3 – CONTROLE DE CHEQUES

Nesta opção o usuário poderá emitir todos os Cheques lançados nas telas de Contas a Pagar e
Contas a Receber, uma vez que a configuração do Cheque foi feita no Cadastro de ‘Banco e
Contas’.

Ao clicar em 'Emissão de Cheques', aparecerá a seguinte tela:



Como Fazer?

Para emitir um cheque deve-se fornecer os dados disponibilizados para preenchimento na tela
apresentada.





3.2.4 - TRANSFERÊNCIA

Através desta opção o usuário poderá fazer as movimentações financeiras
necessárias relativas entre bancos, entre caixas ou caixas e bancos

Ao clicar em 'Transferência', aparecerá a seguinte tela:
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Como Fazer?
Você irá inserir a forma como foi feito a transferência, o banco ou caixa de origem, data dessa
movimentação e o banco ou caixa de destino.

3.2.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Através desta opção o usuário poderá fazer as conciliações das movimentações
bancárias relativas aos recebimentos e pagamentos de títulos ocorridas em um
determinado período.

Ao clicar em 'Conciliação Bancária', aparecerá a seguinte tela:
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Como Fazer?

Para realizar a conciliação dos movimentos bancários relativos a pagamentos ou
recebimentos devem-se fornecer os dados disponibilizados para preenchimento na
tela apresentada.

O conteúdo dos campos

Banco / Conta


Data do Movimento

Informe o Banco / Conta de origem das movimentações realizadas a
serem conciliadas.


Informe para que o sistema uma data para que exiba os lançamentos
até o dia desejado.

Tipos de movimentos

Para facilitar encontrar os títulos que serão conciliados, você
consegue filtar pelo tipo de efetivação.

Saldo Anterior

Ao exibir os dias conciliados e caso haja mais dias conciliados
anteriores ao período que também foram conciliados, o sistema indica
o saldo anterior na tela.

Conciliar
Para selecionar os títulos que serão conciliados, primeiro temos que clicar no “+” na frente da data,
para que exiba os títulos efetivados no dia.
Feito isso selecionaremos os movimentos e clicaremos na seta verde para a direita
, e
estarão conciliados.
Quando o dia estiver fechado corretamente, para bloqueá-lo de receber novos lançamentos, é só
clicar na caixinha na frente do dia e ele estará finalizado.
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3.2.6 - DESCONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Através desta opção o usuário poderá fazer as desconciliações das movimentações
bancárias relativas aos recebimentos e pagamentos de títulos ocorridas em um
determinado período.


Como Fazer?

Para realizar a desconciliação dos movimentos bancários relativos a pagamentos ou
recebimentos deve-se fornecer os dados disponibilizados para preenchimento na
tela apresentada.

Caso a data esteja bloqueada para alterações na conciliação, teremos que desmarcar o dia a ser
alterado e clicar na estrutura dos movimentos, para que os mesmos sejam exibidos
separadamente, feito isso clicaremos na seta vermelha
o lado dos títulos a serem conciliados.

no final da linha e ele retornará para
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C

APÍTULO

4-R

ELATÓRIOS

Diivide-se em dois grupos de opções, a saber:
Cadastros
Operacional

4.1 - CADASTROS
No módulo “Cadastro” serão apresentadas as funções que devem ser utilizadas para obter os
relatórios de explorações da base de dados do sistema.
Este grupo é composto pelas seguintes opções de relatórios:
Empresas
Parceiros Comerciais
Bancos e Outros
Tipos de Documento
Operações
Plano de Contas

4.1.1 - EMPRESAS
O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório do Cadastro de Empresa
onde são apresentadas todas as plantas do seu grupo empresarial (matriz, filiais, etc) cadastradas
no sistema.

Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Empresas', no
menu de opções. O resultado do processamento será o seguinte relatório:
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4.1.2 - PARCEIROS
O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório do Cadastro de Parceiros
onde são apresentadas todas as empresas com as quais a sua empresa relaciona-se
comercialmente (clientes, fornecedores, transportadoras, etc.).


Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Parceiros', no
menu de opções.
O sistema mostra na sequência a tela apresentada a seguir, para que seja informado os
parâmetros necessários para a geração do relatório.
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4.1.3 - BANCOS E OUTROS
O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório do “Cadastro de Bancos e
Contas” onde são apresentados todos os bancos e as respectivas contas que são movimentadas
pela empresa.

O resultado do processamento será o seguinte relatório:

4.1.4 - TIPO DE DOCUMENTOS

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório do Cadastro de Tipos de
Documentos onde são apresentados todos os tipos de documentos utilizados pelo sistema,
podendo ser uma Nota Fiscal, Nota de Débito ou Crédito, Recibo, etc. necessários para fazer o seu
controle financeiro.


Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Tipo de
Documentos', no menu de opções.
O resultado do processamento será o seguinte relatório:
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4.1.5 - PLANO DE CONTAS

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório do Cadastro de Plano de
Contas onde são apresentadas todas as contas contábeis da empresa e que são usadas para a
contabilização dos valores entrados no sistema.


Como Fazer?
Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Plano de Contas', no menu de
opções.
O sistema mostra na seqüência a tela 'Solicitação de Relatório', apresentada a seguir, para que
sejam informados os parâmetros necessários para a geração do relatório.
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4.2 - Operacional
No módulo “Operacional” são apresentadas as funções que devem ser utilizadas para obter os
relatórios para o efetivo controle financeiro da empresa.

Este grupo é composto pelas seguintes opções de relatórios:
Títulos
Extrato Bancário
Fluxo Financeiro
Demonstrativo\Prestação de Contas
Recibos

4.2.1 - TÍTULOS
O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório de Títulos onde são
apresentados todos os títulos financeiros cadastrados no sistema.


Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Títulos', no menu de opções, o
sistema irá abrir a seguinte tela:
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O resultado do processamento conforme os filtros aplicados será o seguinte relatório:

4.2.2 - EXTRATO BANCÁRIO

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório de Extrato Bancário onde
são apresentadas todas as movimentações ocorridas na conta especificada.


Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Extrato Bancário', no menu de
opções, o sistema irá mostra na sequência a tela apresentada a seguir, para que sejam informados
os parâmetros necessários para a geração do relatório.
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O resultado do processamento será o seguinte relatório:

4.2.3 - FLUXO FINANCEIRO

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório de Fluxo
Financeiro onde são apresentadas todas as movimentações financeiras ocorridas na empresa
dentro de um período especificado.




Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Fluxo Financeiro', no menu de
opções.
O sistema mostra na seqüência a tela apresentada a seguir, para que seja informado os
parâmetros necessários para a geração do relatório.

O resultado do processamento será o seguinte relatório:
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4.2.4 - DEMONSTRATIVO DE CONTAS E PRESTAÇÃO DE
CONTAS

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório de Demonstrativo de
Contas ou Prestação de Contas, onde são apresentadas todas as as movimentações ocorridas na
empresa devidamente apropriadas na conta contábil e dentro de um período especificado.



Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Demonstrativo de Contas', no
menu de opções.
O sistema mostra na sequência a tela apresentada a seguir, para que sejam informados os
parâmetros necessários para a geração do relatório.
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4.2.5 – CENTRO DE NEGÓCIOS

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório de Centros de Negócios,
onde serão apresentados todos os centros de negócios para que se possa visualizar tudo que foi
gasto e recebido pelos em cada nível, perfazendo um total geral dos centros de custo.


Como Fazer?
Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção “Rel.Centros de Negócios”, para
que sejam informados os parâmetros necessários para a geração do relatório.
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4.2.6 – RECIBOS

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar emitir um recibo, tanto de pagamento bem
como o de recebimento.
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Como Fazer?
Para emitir o recibo, basta selecionar um dos registros apresentado pelo sistema, utilizando os
filtros da tela.

O resultado do processamento será o seguinte relatório:


Este recibo poderá ser impresso para seu controle.

C

APÍTULO

5 - Aplicativos

São recursos adicionais que são acrescentados ao sistema, como sistema de integração com a
contabilidade, recursos desenvolvidos para a própria empresa entre outros programas.

5.1 – Multiexport

Comando para fazer a exportação de dados para a contabilidade.
Como Fazer?
Na no Menu do sistema, vá em ”Aplicativos”, depois “Multiexport” e clique em “Gerar Arquivo”:
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Escolha o período desejado e quais bancos exportar, em seguida clique no botão “Gerar Arquivo”,
com isso o sistema exibirá os lançamentos feitos no período na tela, para enviar para a
contabilidade, clique em “Download de Arquivo”. O sistema vai gerar um arquivo, em TXT, que será
enviado a contabilidade, para ela fazer a importação desses dados.
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