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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.

Para esta cópia de demonstração usar Nome = MC e Senha = mc.

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 três TAB´S para movimentação dentro do organizador: Manutenção,
Relatórios e Parâmetros.

CAPÍTULO 2 - FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

2.1 - BARRA SUPERIOR DO SISTEMA

A barra superior do sistema Multicontas apresenta as seguintes funções:
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Mostra a versão atual.
Cria acesso rápido na tela inicial.
Apresenta acesso ao site, ferramenta para backup
E alerta de proposta (pedido em aberto).
Ferramenta para exportação de dados para
Contabilidade.
Mostra todas as telas que estão em aberto no sistema
em aberto no sistema,mostrando com um check a tela que está ativa.(veja figura abaixo).

Sair do Sistema.

2.2 - BARRA DE FERRAMENTAS

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

Em todas as telas do sistema, os campos de preenchimento obrigatório serão marcados em
vermelho na medida em que se for passando por eles (utilizando TAB ou Mouse), conforme figura
abaixo:
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2.4 - 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

2.5 – 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.
Botão de Consulta

Exemplo de Tela de Consulta
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2.6 - FILTRO
A ferramenta “Filtro” é usada para facilitar a pesquisa de informações, a partir de uma tela de
Consulta, como a mostrada acima, pressionando o botão “Filtro”, localizado logo abaixo da tela de
consulta.

Exemplo de Tela de Filtro

Selecione o Campo desejado para o Filtro, e a informação que deseja procurar no campo de Texto
e em seguida pressione o botão
. O resultado do processamento será mostrado na tela de
Consulta considerando os parâmetros informados.

9

2.7 - 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

- Manutenção

Esta TAB 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
Bancos e Outros
Parceiros Comerciais
Tipos de Documento
Operações
Projetos
Centros de Custo

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 clicar no botão Novo. A tela irá disponibilizar os
campos para preenchimento.
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O conteúdo dos campos
Empresa

Informe o código desejado para identificar a empresa.

CNPJ

Campo obrigatório onde serão informados somente os números, sem
pontos ou barras.

Quantidade dias
Pagamento

Informe o número de dias a ser usado para pagamento de Obrigações
Comerciais

Quantidade dias
Recebimento

Informe o número de dias para recebimento de
Obrigações comerciais.

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

Empresa

Informe a empresa para associar a conta contábil desejada.
Clique no botão de consulta
previamente cadastradas.

para selecionar as empresas

Conta Contábil

Informe o código para identificar a conta contábil da empresa.

Descrição

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

Conta Resumida

Pode-se criar uma conta ou repetir a mesma da conta contábil.

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 de Conta

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

3.1.3 - BANCOS E OUTROS

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.

Ao clicar em 'Bancos e Outros', aparecerá a seguinte tela:
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O conteúdo dos campos
Os dados são apresentados em duas TAB´S: Geral e Conta:

TAB Geral
Código

Informe o código para identificar o Banco/Agência bancária.
O código usado poderá ser alfa-numérico.

Tipo

Selecione dentre as opções apresentadas o tipo da conta

Banco

Identifique o número do Banco que você está cadastrando, quando
aplicável. Sugerimos o uso do código oficial do Banco.
Ex.: 001 (Banco do Brasil); 033 (Banespa), etc.

Agência

Campo utilizado para identificar a agência bancária que você está
cadastrando. Sugerimos que você informe o código oficial da agência.

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.
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Data de Validade

Campo usado pelo sistema para indicar a data a partir da qual são válidos
os dados que são apresentados na TAB.

Dia de Vencimento

Campo usado pelo sistema para indicar a data de vencimento do Cartão de
Crédito, quando Tipo do Banco for ‘Cartão’.

TAB Conta


Como Fazer?

Para cadastrar as contas do Banco, é necessário o Banco já estar Salvo e estar em Modo de
Edição.
Conta Corrente

Conta Contábil

Informe o número da conta corrente no Banco / Agência bancária
informados.
Informe o número da conta contábil para a conta apresentada. Clique no
botão de consulta para selecionar a conta contábil previamente
cadastrada.

Inserir
Após informar os campos solicitados, clique no botão “Inserir” para que os dados
sejam inseridos e mostrados no quadro imediatamente abaixo.
Remover
Quando desejar remover alguma informação cadastrada e mostrada no quadro imediatamente
abaixo, selecione clicando em cima do registro desejado e pressione no botão ”Remover”.
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.
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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 duas TAB´S: Informações Gerais, Informações
Contábeis.
Há ainda o recurso de Duplicar Parceiros que permite que determinados parceiros
comerciais comuns a diferente empresas possam ter os registros duplicados registros naquela
empresa desejada, evitando a necessidade de redigitação.

TAB Informações Gerais
Empresa

Informe a empresa desejada para identificar onde o parceiro comercial
mantém relacionamento comercial.
Clique no botão de consulta a direita do campo para selecionar a empresa
previamente cadastrada.

Código Contábil

Campo utilizado para Interface com Contador.

Parceiro

Informe o código desejado para identificar o parceiro comercial.

Tipo Parceiro

Selecione dentre as opções apresentadas para identificar o tipo de parceiro:

CNPJ / CPF
Inscrição Estadual

Informe o número do CNPJ ou CPF válido, conforme o caso, do parceiro
comercial.
Informe o número.

Razão Social

Informe a razão social do parceiro comercial.

Nome Fantasia

Informe o nome fantasia do parceiro comercial.

Conta para Recebimento

Conta Contábil

É nesta conta Contábil que será atribuído o Lançamento do Título
na tela de Contas a Receber. Clique no botão de consulta a
direita do campo para selecionar a conta contábil previamente
cadastrada.

Limpar

Clique o botão “Limpar” para que a conta contábil previamente
selecionada seja apagada.

Quantidade dias recebimento

Informe o número de dias default para Recebimento mento de
obrigações comerciais pelo parceiro comercial.
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Função Duplicar Parceiros
Empresa Origem

Este campo é assumido pelo sistema e mostra a empresa origem
da informação do parceiro comercial.

Empresa Destino

Informar o código da empresa destino, ou seja, onde o dado do
parceiro comercial será copiado. Clique no botão de consulta a
direita do campo para selecionar a empresa previamente
cadastrada.

Duplicar

Quando você pressionar este botão, o sistema irá duplicar o
parceiro comercial na empresa informada, conforme desejado.

Conta para Pagamento
Conta Contábil

É nesta conta Contábil que será atribuído o Lançamento do Título
na tela de Contas a Pagar. Clique no botão de consulta a direita
do campo para selecionar a conta contábil previamente
cadastrada.

Limpar

Clique o botão “Limpar” para que a conta contábil previamente
selecionada seja apagada.

Quantidade dias pagamento

Informe o número de dias default para Pagamento mento de
obrigações comerciais pelo parceiro comercial.

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.
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Ao clicar em 'Tipos de Documentos', aparecerá a seguinte tela:



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
Tipo

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..

Numeração Inicial

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.

Descrição

Informe a descrição do tipo de documento informado.

Controle de Numeração
Automática

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.
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3.1.6 - OPERAÇÕES
Nesta opção o usuário deverá cadastrar todas as operações financeiras que serão
utilizadas pelo sistema, para identificar um evento financeiro. A operação financeira será utilizada
na tela de Movimentações, para configuração da mesma, mostrada mais adiante.

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



Como Fazer?

Para cadastrar uma nova operação deve-se clicar no botão Novo. A tela irá disponibilizar os
campos para preenchimento.

O conteúdo dos campos
Código

Informe o código desejado para identificar a operação
financeira a ser considerada pelo sistema.
Este campo é alfanumérico e de uso livre e conforme necessidade,
Exemplo: P001 (Pagamento de Nota de Débito)
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Descrição
Tipo

Informe a descrição da operação financeira conforme desejado.
Selecione o ‘Tipo’ para informar ao sistema o tipo de
movimentação financeira ocorrida para esta operação,
ou seja:

Origem (De:)

Selecione uma das opções apresentadas para identificar a origem da
operação financeira.

Destino (Para:)

Selecione uma das opções apresentadas para identificar o destino da
operação financeira.
(idem ao quadro apresentado acima)

3.1.7 - PROJETOS

Nesta opção o usuário deverá cadastrar todos os projetos, onde estes serão utilizados nas telas de
Contas a Pagar e Contas a Receber, permitindo assim o controle de gastos em cada Projeto.
Ao clicar em 'Projetos', aparecerá a seguinte tela:

21



Como Fazer?

Para cadastrar um novo projeto deve-se clicar no botão Novo. A tela irá disponibilizar os campos
para preenchimento.

O conteúdo dos campos
Empresa

Informe a empresa desejada para identificar onde o projeto
financeiro será executado.Clique no botão à direita do campo para
selecionar a empresa previamente cadastrada.

Projeto

Informe o código desejado para identificar o projeto financeiro.

Descrição

Campo de utilização livre, onde você poderá descrever na forma
desejada, informações a respeito do projeto em referência.

3.1.8 - CENTROS DE CUSTOS
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 Custos', aparecerá a seguinte tela:
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Como Fazer?

Para cadastrar um novo centro de custo deve-se clicar no botão Novo. A tela irá
disponibilizar os campos para preenchimento.

O conteúdo dos campos
Empresa

Informe a empresa desejada para identificar o centro de custo
desejado.
Clique no botão
à direita do campo para selecionar a empresa
previamente cadastrada.

Centro de Custo

Informe o código desejado para identificar o centro de custo da
empresa.

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.

3.2 - CONTROLES

No módulo “Financeiro” 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
Emissão de Cheques
Pagamento de Cartão
Movimento
Conciliação Bancária
Reconciliação Bancária
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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:



Como Fazer?

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

Informe a empresa desejada para identificar a quem pertence o
documento a receber informado.
à direita do campo para selecionar a empresa
Clique no botão
previamente cadastrada.

Parceiro

Informe o código que identifica o parceiro comercial responsável pelo
pagamento do documento financeiro.
Clique no botão
à direita do campo para selecionar o parceiro
previamente cadastrado.
Clique no botão
selecionado.

Tipo de Documento

à direita do campo para limpar o parceiro

Informe o tipo de documento que está sendo informado.
Clique no botão de consulta
à direita do campo para selecionar o
tipo de documento previamente cadastrado.

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. Para alterar esta data utilize o botão de consulta (imagem
abaixo) e selecione no calendário a data desejada.

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 Custo / Projeto

Clique na opção ‘Centro de Custo / Projeto’ para informar ao sistema
onde será apropriado o valor referente ao documento financeiro, ou
seja, em um centro de custo ou em um projeto.

Conta Contábil

Informe o código desejado para identificar a conta contábil que será
apropriado o valor do documento informado.
Clique no botão de Consulta
à direita do campo para selecionar
a conta contábil previamente cadastrada.

Previsto / Real

Clique na opção ‘Previsto / Real’ respectivo para informar ao sistema
se o valor informado é previsão ou real.

Valor

Informe o valor total do documento a ser recebido.
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Parcelas

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.

Juros

Informe o valor dos juros a serem pagos quando o documento
financeiro estiver vencido.

Descontos

Informe o valor do desconto a ser abatido do valor do documento
financeiro.



Rateio

Para utilizar esta função, deve-se desconsiderar o preenchimento dos campos “Centro de Custo” e
“Conta Contábil” e utilizar os campos da sobre-tela que é exibida ao clique do botão
(fig.abaixo).
A divisão dos valores fica por conta do usuário. Assim, os valores “a receber” serão armazenados
separadamente de acordo com os “Centros de Custo” e “Contas Contábeis” selecionados, mas o
valor original se manterá vinculado ao Documento Principal.Não será permitida alteração do valor
total, ou seja, o rateio de ser do mesmo valor do recebimento.
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Gravação do Registro
Após fornecer as informações acima, você deverá pressionar o botão “Gravar”
. As informações
serão gravadas e mostradas no quadro imediatamente abaixo. Para visualizar as informações em
toda a extensão do quadro você deverá movimentar a barra para a direita ou esquerda conforme
necessidade.
Selecionar um Registro
Para selecionar um documento em particular, clique no Titulo desejado existente. Se você teclar o
todos os registros serão selecionados.
botão “Marcar todas”

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 “Gravar”
.
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

Clique no botão “dia corrente” para mostrar os títulos com vencimento no dia corrente.
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Clique no botão “dia posterior” para mostrar os títulos com vencimento no dia imediatamente
posterior a data corrente.
Clique no botão “período” para mostrar os títulos com vencimento em um determinado período. O
sistema apresenta um quadro para seleção das datas limites inferior e superior. Para alterar estas
datas utilize o calendário apresentado, para cada um dos limites.

Seleção de títulos
Você poderá selecionar dentre todos os documentos cadastrados no sistema usando as formas de
pesquisa e ordenação abaixo mencionadas:
Clique no botão “Recebido” para selecionar todos os títulos recebidos até a presente data.
Clique no botão “Todos” para selecionar todos os títulos a receber e recebidos cadastrados no
sistema.

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 “Marcar 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”.

Processamento do Recebimento
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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

Recebimento

O sistema apresenta como default a data corrente, que pode ser
alterada, se necessário. Para alterar esta data utilize o botão
e
selecione no calendário apresentado a data desejada.

Caixa Destino

Informe a identificação do destino do valor recebido, ou seja se ele
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será enviado para uma determinada conta corrente ou de poupança
de um banco, etc.
Clique no botão de consulta
à direita do campo para selecionar
a identificação do destino previamente cadastrada.

Banco

Informe o banco para o qual se destina o recebimento usando o

Conta

botão
.
Informar a qual conta bancária foi o recebimento.

Prefixo
Número

Prefixo impresso no cheque
Número do cheque.

Data Cheque

Data para a qual foi dado o cheque de recebimento.

Nome Cliente
Valor

Nome do Cliente
Valor do cheque recebido.Neste caso, pode haver mais de um
cheque para receber.Mas o valor tem que ser igual ao recebido.

Incluir

Retirar

Após colocar as informações, clicar no botão
O lançamento irá aparecer logo abaixo.Para confirmar, aperte o
botão
.
Quando houver algum lançamento indevido, clique no
botão

que a operação será cancelada.

3.2.2 - CONTAS A PAGAR

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

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

Para cadastrar um novo documento a pagar, deve-se fornecer os dados
disponibilizados para preenchimento.

O conteúdo dos campos
Empresa


Parceiro

Informe a empresa desejada para identificar a quem pertence o documento
a pagar informado.
Clique no botão
à direita do campo para selecionar a empresa
previamente cadastrada.

Informe o código que identifica o parceiro comercial responsável pelo
recebimento do documento financeiro.
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à direita do campo para selecionar o parceiro
Clique no botão
previamente cadastrado.
Clique no botão
Tipo de Documento

à direita do campo para limpar o parceiro selecionado.

Informe o tipo de documento que está sendo informado.
Clique no botão de consulta
à direita do campo para selecionar o tipo
de documento previamente cadastrado.

Documento

Informe o número do documento em referência.

Entrada

Informe no formato dd/mm/aaaa a data de entrada no documento no
sistema. O sistema apresenta como default a data corrente, que pode ser
alterada, se necessário.
Para alterar esta data utilize o botão de consulta
e selecione no
calendário apresentado a data desejada.

Vencimento

O sistema apresenta como default à data corrente, que pode ser alterada,
e selecione no
se necessário. Para alterar esta data utilize o botão
calendário apresentado a data desejada.

Centro de Custo /
Projeto

Clique no “Custo / Projeto” respectivo para informar ao sistema onde será
apropriado o valor referente ao documento financeiro, ou seja, em um
centro de custo ou em um projeto.

Conta Contábil

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

Previsto / Real

à direita do campo para selecionar a conta contábil
Clique no botão
previamente cadastrada.
Selecione a opção “Previsto / Real” respectivo para informar ao sistema se
o valor informado é previsão ou real.

Valor a Pagar

Parcelas

Informe o valor total do documento a ser pago.

Informe o número de parcelas que será pago.

Histórico

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

Juros

Informe o valor dos juros a serem pagos quando o documento financeiro
estiver vencido.

Descontos

Informe o valor do desconto a ser abatido do valor do documento financeiro.



Rateio

Para utilizar esta função, deve-se desconsiderar o preenchimento dos campos “Centro de Custo” e
“Conta Contábil” e utilizar os campos da sobre-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 Custo” e “Contas Contábeis” selecionados, mas o
valor original se manterá vinculado ao Documento Principal.
Gravação do Registro

Após fornecer as informações acima, você deverá pressionar o botão “Gravar”
.
As informações serão gravadas e mostradas no quadro imediatamente abaixo. Para visualizar as
informações em toda a extensão do quadro você deverá movimentar a barra para a direita ou
esquerda conforme necessidade.
Selecionar um Registro
Para selecionar um documento em particular, clique no título desejado existente. Se você teclar o
botão “Marcar todas” 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 “Gravar” .
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

Clique no botão “dia corrente (07/12/06)” para selecionar os títulos com vencimento no dia
corrente.
Clique no botão “dia posterior (08/12/06)” para selecionar os títulos com vencimento no dia
imediatamente posterior à data corrente.
Clique no botão “período” para selecionar os títulos com vencimento em um determinado período
desejado. O sistema apresenta um quadro para seleção das
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datas limites inferior e superior. Para alterar esta data utilize o calendário apresentado, para cada
um dos limites, a data desejada.

Seleção de títulos
Você poderá selecionar dentre todos os documentos cadastrados no sistema usando as formas de
pesquisa e ordenação abaixo mencionadas:
Clique no botão “Recebidos” para selecionar todos os títulos pagos até a presente
data.
Clique no botão “Todos” para selecionar todos os títulos a pagar e pagos cadastrados no sistema.

Selecionados para Pagamento

Para selecionar um documento a pagar em particular e processar o seu pagamento, selecione o
documento desejado, clicando no “quadro de seleção” existente diante do registro desejado. Se
você teclar o botão “Marcar todas”
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 pagamento.
Se desejar retornar o registro para o quadro imediatamente acima é só teclar o botão “Seta para
Cima”.
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Formas de Pagamento

O próximo passo é selecionar o registro desejado e efetuar seu pagamento. Clique
no botão “Prosseguir”

e será mostrada a tela “Formas de Pagamento” apresentada a seguir:

 O conteúdo dos campos
Pagamento em
Emitir Cheque

O sistema apresenta como default à data corrente, que pode ser
alterada, se necessário. Para alterar esta data utilize
o botão e
selecione no calendário apresentado a data desejada.
Informe o banco e a conta, clique no botão
Cheque e valor, depois em
clique no botão

, prefixo, num.

.Para concluir o recebimento

.
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Tela de Cheque Pré-Datado:

 O conteúdo dos campos

Selecione o Caixa
Pré-datados até

Esta seleção mostrará todos os cheques pré-datados que poderão
ser usados para efetuar o pagamento.
Selecione a data final dos cheques, que aparecerá logo abaixo e que
poderão ser usados para o pagamento.

Para fazer a baixa, basta selecionar o cheque, verificar se o valor está compatível com o
pagamento. Pode selecionar quantos forem necessários para efetuar o pagamento.
Logo abaixo, teremos um campo “Dinheiro/Outros”

quando o pagamento for feito em
dinheiro, outra espécie ou mesmo complemento de pagamento indicando o banco e conta. Pode
ser usado juntamente com os cheques pré-datados.
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Para finalizar, clique no botão

.

Tela de Adiantamento:

Usado para informar se teve algum tipo de adiantamento com o fornecedor, para que aconteça,
precisa cadastrar em “Operações” esta função.
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Cartão de Crédito:

Informe ao banco e conta colocando o valor e o número de parcelas. Para finalizar clique no
botão

.

3.2.3 - EMISSÃO 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
Outros’.
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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.


O conteúdo dos campos
Banco / Conta

Informe o Banco / Conta de origem do cheque.
Clique no botão de consulta
à direita do campo para selecionar
os bancos / contas previamente cadastradas.

Nominal

Clique no “botão de opções” respectivo para informar ao sistema
como será apresentado o campo de nomeação do credor do valor do
cheque.
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Opções

Clique no “botão de opções” respectivo para informar ao sistema o
modo de processamento do cheque, ou seja, se só imprime as suas
informações, só atualiza os valores nos arquivos ou se executa
ambos casos.

Prefixo / Número inicial

Informe o prefixo e número inicial do cheque para controle do sistema.

3.2.4 - PAGAMENTO CARTÃO
Nesta opção o usuário poderá obter e fornecer as informações necessárias da fatura para o
pagamento de títulos pagos com cartão de crédito.
O efetivo processamento do pagamento com cartão de crédito deve ser processado através da
função “Contas a Pagar”
Ao clicar em 'Pagamento Cartão', aparecerá a seguinte tela:
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Como Fazer?

Para os pagamentos realizados com cartão de crédito deve-se fornecer os dados disponibilizados
para preenchimento na tela apresentada.
O conteúdo dos campos
Empresa

Nome do Cartão / Número
do Cartão

Vencimento
Mês / Ano da Fatura

Informe a empresa desejada para identificar a quem
pertence o cartão de crédito informado.
Clique no botão
à direita do campo para selecionar a
empresa previamente cadastrada.
Informe o nome do Cedente do Cartão / Número do Cartão utilizado
para pagamento do título.
à direita do campo para selecionar
Clique no botão de consulta
os cartões / número dos cartões previamente cadastrados.
O sistema informa automaticamente a data de vencimento do cartão
de crédito, conforme dados cadastrais.
Informe o mês e ano de vencimento da fatura do cartão de crédito.

Selecionados para Pagamento
Para selecionar um documento a pagar em particular e processar o seu pagamento, selecione o
documento desejado, clicando no “quadro de seleção” existente diante do registro desejado. Se
todos os registros serão selecionados. Pressione em seguida
você teclar o botão “Marcar todas”
o botão “Seta para baixo” e o registro será selecionado e aparecerá no quadro “Selecionado para
Pagamento”, imediatamente abaixo pronto para processar o seu pagamento.
Se desejar retornar o registro para o quadro imediatamente acima é só teclar o botão “Seta para
Cima”.

3.2.5 - MOVIMENTO

Através desta opção o usuário poderá fazer as movimentações financeiras
necessárias relativas aos recebimentos e pagamentos de títulos avulsos ocorridas
no dia a dia.
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Esta função tem como característica principal permitir a inclusão de títulos a pagar e a receber de
forma mais rápida sem precisar passar pelo agendamento de contas a receber e a pagar.
Ao clicar em 'Movimentos', aparecerá a seguinte tela:



Como Fazer?

Para realizar os pagamentos ou recebimentos avulsos deve-se fornecer os
dados disponibilizados para preenchimento na tela apresentada.

O conteúdo dos campos

Empresa

Informe a empresa desejada para identificar a quem pertence o
documento a pagar ou a receber informado.
Clique no botão
à direita do campo para selecionar a empresa
previamente cadastrada.

Código de Operação

Informe o código de operação desejado para identificar esta
transação de pagamento ou recebimento.
Clique no botão de consulta
à direita do campo para selecionar
os códigos de operações previamente cadastrados.
Conforme o código de operação, que for utilizado,a tela vai mudando
conforme o cadastro que foi feito para as operações.Preencha os
campos que forem aparecendo conforme a solicitação.
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Centro de Custo / Projeto

Selecione ‘Centro de Custo ou Projeto’ para informar ao sistema onde
será apropriado o valor referente ao documento financeiro, ou seja,
em um centro de custo ou em um projeto.
Clique no botão de consulta
à direita do campo para selecionar o
centro de custo ou o número do projeto previamente cadastrado.

Data de Movimento

Informe a data de entrada no documento no sistema. O sistema
apresenta como default a data corrente, que pode ser alterada, se
necessário. Para alterar esta data utilize o botão de consulta
e
selecione no calendário apresentado à data desejada.

Valor do Movimento

Informe o valor total do documento a ser pago ou recebido.

Histórico

Campo destinado para descrever as informações julgadas
necessárias para identificação do evento contábil do documento
financeiro.

Método de Operação

Selecione a forma de Pagamento do Movimento, podendo ser em
dinheiro ou cheque.

Efetivação do Movimento
Após fornecer todas as informações necessárias, para efetivar o pagamento ou recebimento do
título e incluir o registro referente ao cheque ou dinheiro, clicem no botão “Efetiva Movimento” e as
informações serão processadas e mostrada a janela indicando que o pagamento foi processado
com sucesso. Após clicar “OK” o sistema retorna para a tela inicial para permitir a inclusão de um
novo registro.

Consulta de Movimento
Esta função permite consultar o movimento financeiro da data ou período desejado.
Após clicar no botão “Consultar Movimento” será mostrada a transação realizada nos últimos dez
dias, como default do sistema. Altere o período conforme a necessidade.

3.2.6 - 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.
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Ao clicar em 'Conciliação Bancária', aparecerá a seguinte tela:



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

Informe o Banco / Conta de origem das movimentações realizadas a
serem conciliadas.
Clique no botão de consulta
à direita do campo para selecionar
os bancos / contas previamente cadastradas.
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Pagamento até

Compara com Extrato

Informe a data de pagamentos de documento no sistema. O sistema
apresenta como default a data imediatamente anterior à data
corrente, podendo ser alterada, se necessária. Para alterar esta data
utilize o botão de consulta
e selecione no calendário apresentado a
data desejada.
Selecione clicando no
necessário para informar se a
conciliação será comparada com o extrato do banco.

Saldo do Extrato

Se no campo anterior você fez opção para comparar com o extrato
bancário, o sistema permitirá informar o valor do saldo do extrato
bancário.

Pesquisar

Quando você pressionar o botão
parâmetros informados.

serão exibidos os registros do sistema conforme

Conciliar

Quando você pressionar o botão
os registros do sistema apresentados
estarão prontos para serem considerados conciliados. O sistema irá exibir uma
janela para confirmar a conciliação para a conta informada. Se sua resposta for “sim” os registros
serão considerados conciliados. Se sua resposta for “não” o sistema retorna a última posição.

3.2.7 - RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Através desta opção o usuário poderá fazer as reconciliações das movimentações
bancárias relativas aos recebimentos e pagamentos de títulos ocorridas em um
determinado período.
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Ao clicar em 'Reconciliação Bancária', aparecerá a seguinte tela:



Como Fazer?

Para realizar a reconciliação dos movimentos bancários relativos a pagamentos ou
recebimentos deve-se fornecer os dados disponibilizados para preenchimento na
tela apresentada.
O conteúdo dos campos
Banco / Conta

Informe o Banco / Conta de origem das movimentações realizadas a
serem reconciliadas.
Clique no botão de consulta
a direita do campo para selecionar
os bancos / contas previamente cadastrados.

Saldos Conciliados
(Último Semestre)

Neste campo serão mostrados os saldos conciliados ocorridos no
último semestre para serem confirmados quando de sua exatidão.
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Pesquisar Saldos

Quando você pressionar o botão
serão exibidos os registros do sistema referente aos
saldos conciliados e demais conforme parâmetros informados.

Confirmar

Quando você pressionar o botão
os registros do sistema apresentados relativos a
saldos conciliados no último semestre serão confirmados ao sistema.
Reconciliar

os registros do sistema apresentados estarão
Quando você pressionar o botão
prontos para serem considerados reconciliados. O sistema irá exibir uma janela para confirmar a
reconciliação para a conta informada. Se sua resposta for “sim” os registros serão considerados
reconciliados. Se sua resposta for “não” o sistema retorna a última posição.

C

APÍTULO

4-R

ELATÓRIOS

Esta TAB divide-se em dois grupos de opções, a saber:
 Cadastros
 Financeiro

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:
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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:

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 seqüência a tela 'Solicitação de Relatório', apresentada a seguir, para que
seja informado os parâmetros necessários para a geração do relatório.
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O conteúdo dos campos
O resultado do processamento será o seguinte relatório:

4.1.3 - BANCOS E OUTROS
O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório do Cadastro de Bancos e
Outros onde são apresentados todos os bancos e as respectivas contas que são movimentadas
pela empresa .



Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Bancos e Outros', no menu de
opções.
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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 - OPERAÇÕES

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório do Cadastro de Operações
onde são apresentadas todas as operações financeiras que são utilizadas pelo sistema, para
identificar um evento financeiro.



Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Operações', no
menu de opções.
O resultado do processamento será o seguinte relatório:

4.1.6 - 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.
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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.

4.2 - FINANCEIRO
No módulo “Financeiro” 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 de Contas
Cartão de Crédito

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.
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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.

O resultado do processamento será o seguinte relatório:
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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 mostra na seqüência a tela 'Solicitação de Relatório', apresentada a seguir, para que
sejam informados os parâmetros necessários para a geração do relatório.

O resultado do processamento será o seguinte relatório:
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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 ‘Relatório Fluxo Financeiro’, apresentada a
seguir, para que seja informado os parâmetros necessários para a geração do
relatório.
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O resultado do processamento será o seguinte relatório:
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4.2.4 - DEMONSTRATIVO DE CONTAS

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório de Demonstrativo 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.
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O sistema mostra na seqüência a tela 'Demonstrativo de Contas', apresentada a seguir, para que
sejam informados os parâmetros necessários para a geração do relatório.

4.2.5 – CENTROS DE CUSTO

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



Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Centros de Custo', no menu de
opções.
O sistema mostra na seqüência a tela “Rel.Centros de Custo” 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:
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4.2.6 - CARTÃO DE CRÉDITO

O usuário deverá escolher esta opção quando desejar obter o relatório Cartões – A Pagar onde
são apresentadas todas as movimentações financeiras a pagar ocorrida no cartão selecionado e
dentro de um período especificado.



Como Fazer?

Para obter o processamento do relatório deve-se clicar na opção 'Cartão de Crédito', 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.

O resultado do processamento será o seguinte relatório:
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4.2.7 – 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 e clicar no botão
.

O resultado do processamento será o seguinte relatório:

Este recibo poderá ser impresso para seu controle.

C

APÍTULO

5–P

ARÂMETROS

Esta TAB apresenta as funções para a parametrização do sistema garantindo a sua segurança.
Este grupo é composto pelas seguintes opções:





Usuários
Usuário X Opção
Parâmetros
Exportação
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5.1 - USUÁRIOS
Nesta opção o administrador do sistema concederá a autorização necessária para aqueles
usuários que podem acessar o sistema, garantindo assim a sua segurança.
A concessão de autorização nesta função é feita no nível de usuário.
Ao clicar em 'Usuários', na tela de seleção aparecerá a seguinte tela:



Como Fazer?

Para conceder autorização ao usuário o administrador do sistema deve fornecer os dados
disponibilizados para preenchimento na tela apresentada.

O conteúdo dos campos
Usuário

Informe o nome do usuário para o login ao sistema.
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Empresa

Informe a empresa que o usuário está autorizado a acessar a Base
de Dados e obter acesso de suas informações.
Clique no botão
a direita do campo para selecionar a empresa
previamente cadastrada.

Nome

Informe o nome do usuário autorizado a acessar o sistema.

Senha

Informe a senha única e exclusiva do usuário com a qual ele efetuará
o login ao sistema.

Confirmar Senha
E-mail
Fone
Fax

Digitar a mesma senha para obter a confirmação.
E-mail do usuário.
Telefone do usuário.
Fax do usuário.

TAB PARÂMETROS

Dias de Validade da
Senha

Informe o número de dias de validade da senha.
É recomendável que seja definido um período curto de validade
(máximo de trinta dias) para obrigar o usuário sempre renovar sua
senha, garantindo uma maior segurança do sistema.

Tentativas de Login

Informe o número máximo de tentativas erradas de login pelo usuário.
É recomendável que seja definido um número pequeno de tentativas
(máximo de três) para evitar que usuários não autorizados fiquem
tentando descobrir uma senha válida.
Esgotadas as tentativas definidas, a senha será bloqueada garantindo
a segurança do sistema.
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Dias para Consulta no
Contas a Pagar

Informe o número máximo de dias que o usuário está autorizado a
acessar as funções do Contas a Pagar. Esta autorização é feita em
caráter especial e de forma limitada. Após esgotar a quantidade de
dias definidos, a senha será bloqueada garantindo a segurança do
sistema.

Dias para Consulta no
Contas a Receber

Informe o número máximo de dias que o usuário está autorizado a
acessar as funções do Contas a Receber. Esta autorização é feita em
caráter especial e de forma limitada. Após esgotar a quantidade de
dias definidos, a senha será bloqueada garantindo a segurança do
sistema.

Data da Última
Atualização

Informe a data da atualização e a partir da qual o usuário está
autorizado a acessar as funções do sistema. O sistema apresenta
como default a data corrente, podendo ser alterada, se necessária.
Para alterar esta data utilize o botão de consulta
e selecione no
calendário apresentado a data desejada.

Status

Informe o status da autoridade dada ao usuário podendo estar Ativa
ou Bloqueada.

5.2 - USUÁRIOS X OPÇÃO

Nesta opção o administrador do sistema concederá a autorização necessária para aqueles
usuários que podem acessar o sistema, definindo as funções autorizadas para acesso e utilização
e garantindo assim a sua segurança.
A concessão de autorização nesta função é feita a nível de usuário e funções.
Ao clicar em 'Usuários X Opção', na tela de seleção aparecerá a seguinte tela:
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TAB MANUTENÇÃO


Como Fazer?

Para conceder autorização ao usuário para acessar determinadas funções do sistema o
administrador do sistema deve fornecer os dados disponibilizados para preenchimento na tela
apresentada.
O conteúdo dos campos
Usuário

Módulos

Direito

Informe o nome do usuário para o login ao sistema.
Clique no botão
a cima, na barra de tarefas, para selecionar os
usuários previamente cadastrados.
Selecione clicando na opção necessária para informar o nível de
autoridade concedida ao usuário: se total ou limitada. Para esta
opção, utilize o botão de consulta
e selecione a opção desejada.
Realize este processo tantas vezes quantas necessárias para definir
as autorizações desejadas.
Selecione clicando no
necessário para informar o nível de
autoridade concedida ao usuário para as transações possíveis de
serem realizadas: inserção, edição, exclusão e consulta.

TAB RELATÓRIOS
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Como Fazer?

O procedimento será o mesmo da “tab manutenção”.

TAB PARAMETROS



Como Fazer?

O procedimento será o mesmo da “tab manutenção”.
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5.3 – Exportação
Comando para fazer a exportação de dados para a contabilidade.



Como Fazer?

Na barra de ferramentas, clique em customizados e depois Multiexport. Apresentará a seguinte
tela:

Escolha o período desejado e a empresa. Clique no botão “ËXPORTAR”. O sistema vai gerar um
arquivo, em TXT, que será enviado a contabilidade.
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