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Prefácio
Parabéns, você acaba de adquirir o SINGEM (Sistema Integrado de
Gestão Empresarial), um moderno sistema de informação totalmente integrado
para gestão empresarial, o SINGEM torna simples a administração e gerência da
sua empresa de uma forma robusta e bastante arrojada.
O SINGEM foi desenvolvido usando a plataforma Microsoft WINDOWS,
e sendo assim, segue as suas normas e possui barras de comandos e barra de
atalhos.
Barra de atalhos

Barra de comandos
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O SINGEM possui uma barra de navegação presente em todos os
formulários que deve ser usada para movimentação dentro dos registros no banco
de dados, e segue esta forma a seguir:
Primeiro registro

Registro anterior

Último registro

Próximo registro
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Primeiro registro: move a posição atual do cursor para o primeiro registro
do banco de dados.
Registro anterior: move a posição atual do cursor para o registro anterior do
banco de dados
Próximo registro: move a posição atual do cursor para o próximo registro no
banco de dados.
Último registro: move a posição atual do cursor para o último registro no
banco de dados.

O SINGEM possui também uma barra de movimentação presente em
todos os formulários que deve ser usada para alterações no registro atual dentro do
banco de dados, e segue esta forma a seguir:

Cancelar alterações

Inserir registro

Excluir registro

•

•

•

•

•

Editar registro

Gravar registro

Adicionar registro: Para se adicionar um novo registro é necessário usar este
botão, que limpa o formulário de cadastro e posiciona o cursor para o
preenchimento de um novo cadastro, ao terminar é obrigatório gravar o
registro, pois sem isso os dados não serão armazenados em disco e o
cadastramento não terá nenhum efeito.
Excluir registro: É usado para excluir o registro atual, após a confirmação da
exclusão o registro será apagado do banco de dados e não poderá ser
recuperado.
Editar registro: Após a gravação de um registro o mesmo fica inalterável,
este botão libera o registro para alteração, após esta ação e necessário gravar o
registro.
Gravar registro: Este botão serve para armazenar em disco qualquer
alteração ou inclusão de um determinado registro no banco de dados.
Cancelar alterações: Qualquer alteração ou inclusão em um determinado
registro pode ser cancelada usando este botão, contanto que não tenha sido
gravada.
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1 - Cadastros em geral
Existem alguns dados que precisam ser cadastrados para o perfeito uso do
sistema SINGEM, eles são: Clientes, Fornecedores, Produtos, Serviços,
Vendedores, Operações, C/C (Interna), Plano de Contas, Recebimentos. A
seguir iremos detalhar passo a passo cada um destes tipos de cadastro.

1.1 - Clientes
O cadastro de clientes deve ser preenchido antes de se poder efetuar
qualquer venda de mercadorias. O cadastro de clientes é subdividido em:
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Informações básicas:
As informações básicas são compostas pelos seguintes campos:

•
•
•
•
•
•
•

Código: número identificador do cliente é automaticamente criado pelo
sistema, e não pode ser modificado.
Nome do cliente / Razão Social: nome do cliente para pessoa física ou razão
social para pessoa jurídica.
Fantasia: apelido do cliente para pessoa física ou nome fantasia para pessoa
jurídica.
Contato principal: contato principal do cliente ou empresa.
Tipo: usam-se as siglas (F) para pessoa física ou (J) para pessoa jurídica.
CNPJ: para pessoa jurídica ou CPF: para pessoa física.
Endereço: campo usado para armazenar o endereço do cliente.
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Bairro: campo usado para armazenar o bairro do cliente.
Cidade: campo usado para armazenar a cidade do cliente.
UF: unidade federativa do cliente. Suporta apenas dois algarismos.
CEP: código de endereçamento postal do cliente. Pode ser executado
automaticamente.
Ponto de Referência: roteiro para se chegar de forma mais rápida a algum
lugar.
Fone: número de telefone do cliente.
Fax: números de telefone conectado a um aparelho de fax.
Grupo do Cliente: trata-se de um cadastro para separar cliente por grupos.
E-mail: e-mail do cliente.
Inscrição: Inscrição estadual para pessoa jurídica, ISENTA para pessoa
jurídica que não possua ou para pessoa física.
Dt cadastro: data de cadastro do cliente. Pode ser automático ou manual.
Tipo de recebimento: forma de pagamento do cliente.
Observações: campo para observações.
Observacoes2: campo para observações.
Responsável: usuário que acessou o sistema, muito conhecido como login.
Endereço de cobrança: endereço de cobrança do cliente. Preenchido
automaticamente com o endereço principal caso o mesmo esteja em branco
quando for salvo pelo usuário.
Informações avançadas:
As informações avançadas são compostas pelos seguintes campos:

8

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cadastros em geral

Limite de crédito: determina o valor máximo de compra do cliente, quando o
cliente ultrapassar este limite ficará automaticamente bloqueado e nenhuma
venda poderá ser feita a ele, exceto se o usuário possuir senha de liberar
bloqueio.
Última venda: data da última venda realizada a este cliente.
Debito total: total das vendas ainda não pagas do cliente. O que está em
aberto no contas a receber.
Limite disponível: saldo disponível do limite de débito.
Classe:
Taxa: taxa de juros mensais em caso de atraso de pagamento por parte do
cliente.
Tabela:
Plano de contas:
Recadastramento:
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Inscrição municipal:
Nome do vendedor: campo usado para armazenar o nome do vendedor
responsável pela assistência ao cliente, este campo pesquisa o cadastro de
vendedores, portanto deve-se cadastrar o vendedor em questão antes de
preencher este campo, este registro será usado no formulário de venda.
Comissão do vendedor: usado para informar a comissão do vendedor
especifico para o cliente. Comissão em percentual.
Meta:
Objetivo:
Aniversario: data do nascimento do cliente ou fundação da empresa cliente,
este campo é usado para gerar a relação dos aniversariantes por período e uma
mala direta para que se possa enviar algum tipo de correspondência no
aniversário do cliente ou sua pessoa de contato.
Área: utilizado para planejamento da logística em função do controle de frotas
por região.
Portador: operação financeira emissor de títulos ou documento a ser pago
pelo cliente.
IN: inativa o cliente caso este campo esteja marcado.
MD: caso este campo esteja marcado este cliente será impresso ao se pedir
relatório de mala direta, caso não o esteja não sairá etiqueta com seus dados.
Condições especiais: tabela de preço especial.
Endereço de Entrega:
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Previsões de Entrega
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1.2 - Fornecedores
O cadastro de fornecedores deve ser preenchido antes de se poder efetuar
qualquer compra de mercadorias e antes do cadastramento dos produtos, e é
composto pelos seguintes campos:
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Código: número identificador do fornecedor, é automaticamente criado pelo
sistema, e não pode ser modificado.
Razão social: razão social da empresa fornecedora.
Nome fantasia: nome fantasia da empresa fornecedora.
Tipo: usam-se as siglas (F) para pessoa física ou (J) para pessoa jurídica.
CNPJ: número do CNPJ da empresa fornecedora.
Contato: nome da pessoa de contato na empresa fornecedora. Composta de
um cadastro para vários funcionários da empresa fornecedora.
Endereço: Campo usado para armazenar o endereço da empresa fornecedora.
Bairro: Campo usado para armazenar o bairro da empresa fornecedora.
Cidade: Campo usado para armazenar a cidade da empresa fornecedora.
UF: Unidade federativa da empresa fornecedora suporta apenas dois algarismos.
CEP: Código de endereçamento postal da empresa fornecedora.
Email: email do cliente.
Fone: número do telefone da empresa fornecedora.
Fax: número do fax da empresa fornecedora.
Responsável: usuário que acessou o sistema, muito conhecido como login.
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Descrição do grupo: trata-se de um cadastro para separar fornecedor por
grupos.
Tipo de recebimento: forma de recebimento do fornecedor.
Inscrição: número da inscrição estadual da empresa fornecedora.
Plano de contas:
Observações:
Fabricante: caso este campo esteja marcado, indica que é fornecedor e
fabricante do produto.

1.3 - Produtos
O cadastro de produtos deve ser preenchido antes de se efetuar qualquer
compra e qualquer venda. Os produtos estão divididos em grupos de produtos que
por sua vez os grupos de produtos estão divididos em supergrupos de produtos. Os
grupos de produtos precisam ser cadastrados antes dos produtos em si, pois no
cadastramento do produto é exigido o grupo no qual ele faz parte. O cadastro de
supergrupos não é obrigatório. O cadastro de produtos é composto pelos seguintes
campos:
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Código: código identificador do produto é um código único não pode ser
repetido, se isso ocorrer uma mensagem de erro aparecerá informando ‘Chave
violada’. Podendo ser automático ou manual definido pelo usuário.
Descrição do produto: nome do produto, tipo do produto, embalagem, cor do
produto, tudo que possa identificar o produto.
Fabricante ou Fornecedor padrão: fabricante ou fornecedor que mais
freqüentemente fornece o produto, este campo deve ser preenchido, pois
existem relatórios específicos que necessitam desta informação.
Descrição do grupo: usado para dividir os produtos em grupos, o relatório de
estoque pode ser pedido por grupos separadamente, para cadastrar os grupos
use o cadastro de grupos, que é o botão vizinho ao campo descrição do grupo.
Promoção:
Tabela:
Incentivo:
Referencia auxiliar: referencia auxiliar ou código de barras. Aceita mais de
um código separando por um espaço e barra ( / ), entre as referencias.
ICMS: Alíquota do imposto ICMS dentro do seu próprio estado.
ICMS IN: Alíquota do imposto ICMS fora do seu estado.
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UCompra: data da ultima compra do produto.
UPreço: valor da ultima compra do produto.
UVenda: data da última venda realizada do produto.
Custo ratiado: valor do custo ratiado em função da média aritmética das
despesas de um período.
Custo: preço de custo do produto, este campo é preenchido na hora da
compra, não precisando ser alterado no cadastro de produtos, porém o pode ser
feito. Será usado para calcular o valor de estoque do produto.
Margem: percentual de margem de lucro, preenchendo este campo o preço de
venda será igual ao preço de custo acrescido da margem (em percentual).
Preço ideal: valor preenchido automaticamente em função do preço de custo
acrescido do percentual da margem.
Preço de venda: preço usado na venda do produto, portanto mantenha-o
sempre atualizado.
Preço especial: preço usado na venda ou no PDV em caso de desconto, é um
preço diferenciado para o produto.
Embalagem: informa a embalagem do produto.
Unidade: unidade de medida do produto.
Quantidade volume:
Estoque mínimo: quantidade mínima de estoque desejada do produto que se
está cadastrando, poderá ser calculado automaticamente na barra de menu
rotinas. Poderá ser pedido um relatório de estoque mínimo para auxiliar nos
pedidos de compra, este relatório será explicado mais detalhadamente adiante.
Ressuprimento:
Estoque máximo:
IPI: percentual de ipi do produto.
ST: situação tributaria do produto.
Localização:
Desconto máximo: desconto máximo em percentual atribuído ao produto.
Plano de contas:
Comissão:
Validade:
Redução compra:
Redução venda:
Estoque:
Mensagem especial para a nota fiscal:
Aplicação:
Peso liquido:
Peso bruto:
CF: classificação fiscal do produto.
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Curva:
Inativo: quando este campo estiver marcado, o produto esta inativo.

1.4 - Serviços
Os serviços estão divididos em grupos da mesma forma que os produtos,
por sua vez os grupos estão divididos em supergrupos. Os grupos precisam ser
cadastrados antes dos serviços em si, pois no cadastramento do serviço é exigido o
grupo no qual ele faz parte. O cadastro de supergrupos não é obrigatório. O
cadastro de serviços é composto pelos seguintes campos:

•

•
•

Código: código identificador do serviço deve ser preenchido manualmente e
segue a mesma numeração do cadastro de produtos, portanto não pode ser
cadastrado um produto com o mesmo código de um serviço.
Descrição do serviço: descrição do serviço, identificação do que se trata o
serviço.
Custo:
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Preço: preço que será cobrado por uma fração deste serviço, pode ser hora, dia
ou o serviço como um todo.
ISS: campo para identificação do percentual do imposto sobre serviço.
Descrição do grupo: grupo no qual o serviço faz parte, o cadastro de grupos
de serviços é o mesmo do de produtos.

1.5 - Vendedores
O cadastro de vendedores é composto pelos seguintes campos:

•
•
•
•
•

Código: número identificador do vendedor é automaticamente criado pelo
sistema, e não pode ser modificado.
Nome do vendedor: campo usado para armazenar o nome do vendedor.
Comissão: percentual de comissão do vendedor em cima das vendas por ele
realizadas.
Meta: meta a ser atingida pelo vendedor.
CPF: campo usado para armazenar o CPF do vendedor.
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Identidade: campo usado para armazenar o número de Identidade do
vendedor.
Tipo: (J) pessoa jurídica (representante) ou (F) pessoa física (vendedor).
Fone: campo usado para armazenar o número de telefone do vendedor.
Nascimento: data de nascimento do vendedor.
Endereço: Campo usado para armazenar o endereço do vendedor.
Bairro: Campo usado para armazenar o bairro do vendedor.
Cidade: Campo usado para armazenar a cidade do vendedor.
UF: Unidade federativa do cliente suporta apenas dois algarismos.
CEP: Código de endereçamento postal do vendedor.
Descrição do grupo: divisão dos grupos de vendedores.
Titular da conta corrente:
Banco:
Agencia:
Conta corrente:
Observações:
Inativo: se este campo estiver marcado, o vendedor esta inativo.
Endereço para correspondência:
Comissionamento especial:

1.5 –Operações
As operações financeiras são os diversos controles de caixa suportados
pelo sistema, eles podem ser, por exemplo: caixa contábil, caixa pessoal, banco A,
banco B(onde A e B são os nomes dos bancos), etc. O cadastro de operações
Financeiras é composto pelos seguintes campos:
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Código: código identificador da operação financeira.
Descrição: descrição da operação financeira.
Agencia: número da agência
Digito: dígito que complementa o número da agência
Conta corrente: numero da conta corrente
Digito: dígito que complementa o número da conta corrente
D+:
Nosso numero:
Pré-impresso: quando marcado indica o preenchimento do boleto préimpresso, quando desmarcado indica a impressão do boleto no formulário em
branco A4.

1.6 – C/C (interna)
As contas correntes devem ser usadas no caixa e servem para criar débitos
ou créditos. O cadastro de contas correntes é composto pelos seguintes campos:
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Código: código identificador da conta corrente, este campo segue a mesma
ordem do cadastro de cliente e é preenchido automaticamente.
Descrição: descrição da conta corrente.
Plano de contas:
Bloqueio:

1.7 – Plano de Contas
Neste cadastro serão cadastrados o plano de contas, como exemplo temos:
folha de pagamentos, aluguel, telefone, energia, etc. Os lançamentos efetuados nos
diversos caixas(operações financeiras), serão sintetizados nestes grupos, podendo
ser emitidos relatórios. No cadastro de plano de contas, deve ser cadastrado o plano
de contas da empresa. O cadastro de plano de contas é composto pelos seguintes
campos:

SINGEM – Sistema Integrado de Gestão Empresarial 21

•
•
•
•
•
•
•

Código: código identificador do plano de contas.
Descrição: descrição do plano de contas. Seja ela a conta de resultado ou a
conta movimentada.
Previsão: previsto para gasto.
Movimento: este campo quando marcado, indica que a conta será
movimentada.
Despesa: este campo quando marcado, significa que esta conta é uma despesa.
Centro de custo: divisão do plano de contas pelo centro de custo.
Código reduzido: reduzir o numero de caracteres o código do plano de contas.

1.8 - Recebimentos
O cadastro dos tipos de recebimento será usado nos módulos: pedido de
compra, compra, pré-venda, venda e PDV e deve conter as informações sobre tipo
de recebimentos, alguns exemplos são cartões de crédito, cheques pré-datados, etc.
O cadastro de tipos de recebimento é composto pelos seguintes campos:
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Código: Número identificador do tipo de recebimento é automaticamente
criado pelo sistema, e não pode ser modificado.
Descrição do tipo de recebimento: Campo usado para armazenar a descrição
do tipo de recebimento.
Sigla: abreviação do tipo de recebimento. Serve como totalizador sintético.
Alterar PDV: este campo quando marcado, ativa um sub-formulário para
notificação dos dados do tipo de recebimento. Ex: os dados do tipo de
recebimento em cheque.
Tef: este campo quando marcado, ativará o tef no modulo de PDV na
finalização da venda.
Ágil: Desconto ou acréscimo efetuado no tipo de recebimento será usado para
calcular o valor a receber em vendas a prazo, em caso de cartões de crédito ou
cheques pré-datados, por exemplo.
Prazo: Prazo de pagamento do tipo de recebimento.

2 – Tabela de preços
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O formulário de tabela de preços deve ser utilizado para uma rápida
atualização dos preços dos produtos e serviços, e também para emissão das tabelas
de preços do sistema. Ilustraremos dois modelos.
Tabela de preço modelo1
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Tabela de preço modelo2

Para alterar os preços dos produtos ou serviços pode-se alterar diretamente
na grade de produtos/serviços ou pode-se alterar em conjunto através de um
percentual, bastando para isto informar o percentual no campo de alteração de
preços situado na parte superior do formulário e clicar no botão de execução, assim
todos os produtos/serviços mostrados na grade terão seu preço alterado no
percentual informado. Os preços podem ser acrescidos ou subtraídos. Para subtrair
basta informar um percentual negativo (ex. –10). O formulário de tabela de preços
é composto dos seguintes campos:
•
•
•
•

Tipo: filtro para separar os produtos dos serviços ou total onde mostraria a
junção dos dois tipos produtos e serviços.
Código inicial: filtra o intervalo inicial.
Código final: filtra o intervalo final.
Grupo: este campo serve para filtrar os produtos pelo grupo de produtos.
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Supergrupo: este campo serve para filtrar os produtos pelo supergrupo de
produtos.
Fornecedor: este campo serve para filtrar os produtos pelo fornecedor padrão.
Início: data do início da validade da tabela, ao emitir o relatório da tabela de
preço, encontrar-se-á o período de validade em sua parte superior.
Final: data do final da validade da tabela.
Título 01: descrição encontrada no relatório da tabela de preços completa,
determina os grupos de preços, como exemplo temos: à vista, 7 dias, 14 dias,
21 dias ou varejo, atacado, grosso, etc.
% 01: percentual de acréscimo sobre o preço de venda do cadastro de preços,
em cada um dos grupos intitulados no relatório da tabela de preços completa.
Título 02: descrição encontrada no relatório da tabela de preços completa,
determina os grupos de preços, como exemplo temos: à vista, 7 dias, 14 dias,
21 dias ou varejo, atacado, grosso, etc.
% 02: percentual de acréscimo sobre o preço de venda do cadastro de preços,
em cada um dos grupos intitulados no relatório da tabela de preços completa.
Título 03: descrição encontrada no relatório da tabela de preços completa,
determina os grupos de preços, como exemplo temos: à vista, 7 dias, 14 dias,
21 dias ou varejo, atacado, grosso, etc.
% 03: percentual de acréscimo sobre o preço de venda do cadastro de preços,
em cada um dos grupos intitulados no relatório da tabela de preços completa.
Título 04: descrição encontrada no relatório da tabela de preços completa,
determina os grupos de preços, como exemplo temos: à vista, 7 dias, 14 dias,
21 dias ou varejo, atacado, grosso, etc.
% 04: percentual de acréscimo sobre o preço de venda do cadastro de preços,
em cada um dos grupos intitulados no relatório da tabela de preços completa.
Título 05: descrição encontrada no relatório da tabela de preços completa,
determina os grupos de preços, como exemplo temos: à vista, 7 dias, 14 dias,
21 dias ou varejo, atacado, grosso, etc.
% 05: percentual de acréscimo sobre o preço de venda do cadastro de preços,
em cada um dos grupos intitulados no relatório da tabela de preços completa.
Título 06: descrição encontrada no relatório da tabela de preços completa,
determina os grupos de preços, como exemplo temos: à vista, 7 dias, 14 dias,
21 dias ou varejo, atacado, grosso, etc.
% 06: percentual de acréscimo sobre o preço de venda do cadastro de preços,
em cada um dos grupos intitulados no relatório da tabela de preços completa.

3 – Pedidos
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Este formulário é utilizado para pedidos de compra, o pedido não altera as
quantidades de estoque nem gera contas a pagar. Após a chegada da mercadoria, o
pedido deve ser transformado em compra, bastando para isto clicar o botão
confirmar pedido da barra de movimentação. Os pedidos podem ser atendidos
totalmente ou parcialmente, a quantidade que se tornará compra é a quantidade
descrita no campo liberado. O total do pedido é informado na parte superior direita
do formulário, neste mesmo campo encontra-se a informação de cancelamento
caso o pedido esteja cancelado. Não é possível excluir um pedido, apenas cancelar
o mesmo.

O formulário de pedidos é composto das seguintes áreas e campos:
1.

Descritivo: área usada para identificação do pedido, é composta dos seguintes
campos:
• Data: data de chegada da mercadoria, caso não seja preenchida será
automaticamente com a data atual.
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2.

Documento: número identificador da compra. Pode ser preenchido com o
número da nota fiscal do fornecedor, por exemplo, caso não seja
preenchido será automaticamente com um número seqüencial.
Faturamento: data de faturamento do pedido.
Código: código identificador do fornecedor.
Razão social: razão social do fornecedor, não pode ser preenchido
diretamente, os dados cadastrais do fornecedor precisam estar no cadastro
de fornecedores.
Fantasia: nome fantasia do fornecedor, não pode ser preenchido
diretamente, os dados cadastrais do fornecedor precisam estar no cadastro
de fornecedores.
Frete: tipo de frete – FOB: por responsabilidade de quem compra; CIF:
por responsabilidade de quem vende.
Tipo: código identificador do tipo de recebimento, não pode ser
preenchido diretamente, os dados cadastrais do tipo de recebimento
precisam estar no cadastro de recebimentos.
Descrição do recebimento: descrição do tipo de recebimento, não pode
ser preenchida diretamente, os dados cadastrais da descrição do tipo de
recebimento precisam estar no cadastro de recebimento.
Transportador: razão social da transportadora, o mesmo precisa estar
cadastrado no botão a esquerda com um sinal de indicação.
Entrega: data de entrega da mercadoria.
Observações: campo livre para se escrever qualquer tipo de observações.
Responsável: este campo é preenchido automaticamente com o nome do
usuário, é usado para identificar quem fez o lançamento desta compra.
Cot: quando marcado, indica uma cotação.

Estoque: área usada para descrição das mercadorias pedidas, estas serão
automaticamente acrescidas no estoque em caso da confirmação de compra, é
composta dos seguintes campos:
•
•
•
•
•

Produto: número de referência do produto precisa ser cadastrado antes de
ser preenchido.
Descrição: descrição do produto é lançada automaticamente através do
cadastro previamente estabelecido.
Vol: indica a quantidade de volumes. Caixas fechadas.
Pedido: indica a quantidade real pedida.
Quantidade: quantidade comprada do produto em questão.
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•

•
•
•
•
•
•

Liberado: quantidade liberada, quantidade entregue pelo fornecedor, este
campo é o qual será preenchido no campo quantidade da compra na
confirmação do pedido.
IPI: imposto IPI sobre a mercadoria do pedido de compra.
ICMS: imposto ICMS sobre a mercadoria do pedido de compra.
% Desconto: algum desconto sobre o preço de compra do pedido em
percentual.
Preço: preço acertado na compra, este campo altera o custo do produto no
cadastro de produtos.
Total: multiplicação da quantidade pelo preço, o cálculo é automático.
U.custo: ultimo custo do produto no cadastro do produto.

Na parte inferior do formulário de compra encontra-se o espelho dos
outros lançamentos de compra seguindo a mesma ordem do campo localizar.

3 – Compras
O formulário de compras deve ser utilizado para efetuar compras de
mercadorias, neste formulário é dada entrada em estoque e é criado o contas a
pagar, não existe nenhuma forma de entrar mercadorias no estoque sem gerar
contas a pagar da mesma tampouco existe maneira de gerar contas a pagar sem
entrar com mercadorias no estoque. O total da compra é informado na parte
superior direita do formulário, neste mesmo campo encontra-se a informação de
cancelamento caso o pedido esteja cancelado. Não é possível excluir uma compra,
apenas cancelar a mesma.
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O formulário de compras, é dividido em três áreas diferentes, que são:
descritivo, estoque, contas a pagar, a seguir iremos detalhar as funções e os campos
destas áreas.
3.

Descritivo: área usada para identificação da compra, é composta dos seguintes
campos:
• Chegada: data de chegada das mercadorias.
• Documento: número identificador da compra, pode ser preenchido com o
número da nota fiscal do fornecedor por exemplo, caso não seja
preenchido será automaticamente com um número seqüencial.
• Código: código identificador do fornecedor.
• Razão social: razão social do fornecedor, não pode ser preenchido
diretamente, os dados cadastrais do fornecedor precisam estar no cadastro
de fornecedores.
• Fantasia:
• CNPJ:
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•
•

4.

EmissãoNF: data de chegada da mercadoria, caso não seja preenchida
será automaticamente com a data atual.
Pedido:
Tipo:
Descrição do Recebimento:
Serie:
CFOP:
Natureza:
Descontos: algum desconto sobre o total dos produtos.
Responsável: este campo é preenchido automaticamente com o nome do
usuário, é usado para identificar quem fez o lançamento desta compra.
Espécie:
Código:
Plano de contas:
Despesas:
ICMS Substituto: imposto ICMS substituto incidente sobre a compra.
Bruto:
Liquido:
Frete: tipo de frete – FOB: por responsabilidade de quem compra; C%F:
por responsabilidade de quem vende.
CFOP Frete:
Documento:
ICMS:
PR: emissão de uma nota fiscal de devolução própria.
ER: estoque reservado, caso queira que as mercadorias desta compra
sejam controladas em um estoque a parte marque este botão.
Transportador:
Observações 01: campo livre para se escrever qualquer tipo de
observações.

Estoque: área usada para descrição das mercadorias compradas, estas serão
automaticamente acrescidas no estoque, é composta dos seguintes campos:
•
•
•
•

Código: número de referência do produto, precisa ser cadastrado antes de
ser comprado.
Descrição: descrição do produto, é lançado automaticamente através do
cadastro previamente estabelecido.
Lote:
Validade:
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5.

Volumes: quantidade de volumes do produto (caixas, sacos, fardos, peças,
etc.)
Quantidade: quantidade comprada do produto em questão.
ICMS: ICMS incidente sobre o produto.
IPI: IPI incidente sobre o produto.
Desconto: desconto incidente sobre o produto.
Preço: preço acertado na compra, este campo altera o custo do produto no
cadastro de produtos.
PP:
Frete: valor do frete por produto.
Total: multiplicação da quantidade pelo preço, o cálculo é automático.

Contas a pagar: área usada para descrição dos pagamentos das mercadorias,
pode ser lançada mais de um pagamento, os pagamentos serão
automaticamente lançados no formulário de contas a pagar.
•
•
•
•
•

•
•
•

TP: código do tipo de recebimento.
Dias: quantidade de dias entre o vencimento e a emissão do título.
Duplicata:
Cheque:
Nome do fornecedor: nome do fornecedor do título de contas a pagar,
pode ser o próprio fornecedor ou a transportadora no caso de mercadorias
FOB.
Vencimento: data de vencimento do título.
Valor: valor do título.
P.Contas: código do plano de contas.

Obs.: O sistema não aceitará valores diferentes entre o total de pagamentos e o
total dos valores de custo dos produtos. O formulário de compra não aceita
exclusão, apenas cancelamento. Com o cancelamento da compra as mercadorias
sairão do estoque, e os pagamentos sairão do formulário de contas a pagar.
Na parte inferior do formulário de compra encontra-se o espelho dos
outros lançamentos de compra seguindo a mesma ordem do campo localizar.
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4 – pré-vendas
Este formulário é utilizado para as pré-vendas, a pré-venda não altera as
quantidades de estoque nem gera contas a receber. Após a separação da
mercadoria, a pré-venda deve ser transformada em venda, bastando para isto clicar
o botão confirmar pedido da barra de movimentação. As pré-vendas podem ser
atendidos totalmente ou parcialmente, a quantidade que se tornará venda é a
quantidade descrita no campo liberado. O total do pedido é informado na parte
superior direita do formulário, neste mesmo campo encontra-se a informação de
cancelamento caso a pré-venda esteja cancelada. Não é possível excluir um pedido,
apenas cancelar o mesmo.

O formulário de pré-vendas é composto das seguintes áreas e campos:
6.

Descritivo: área usada para identificação da pré-venda, é composta dos
seguintes campos:
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7.

Emissão: data de chegada da mercadoria, caso não seja preenchida será
automaticamente com a data atual.
Documento: número identificador da compra. Pode ser preenchido com o
número da nota fiscal do fornecedor, por exemplo, caso não seja
preenchido será automaticamente com um número seqüencial.
Faturamento: data de faturamento do pedido.
Código: código identificador do fornecedor.
Razão social: razão social do fornecedor, não pode ser preenchido
diretamente, os dados cadastrais do fornecedor precisam estar no cadastro
de fornecedores.
Fantasia: nome fantasia do fornecedor, não pode ser preenchido
diretamente, os dados cadastrais do fornecedor precisam estar no cadastro
de fornecedores.
Frete: tipo de frete – FOB: por responsabilidade de quem compra; CIF:
por responsabilidade de quem vende.
Tipo: código identificador do tipo de recebimento, não pode ser
preenchido diretamente, os dados cadastrais do tipo de recebimento
precisam estar no cadastro de recebimentos.
Descrição do recebimento: descrição do tipo de recebimento, não pode
ser preenchida diretamente, os dados cadastrais da descrição do tipo de
recebimento precisam estar no cadastro de recebimento.
Transportador: razão social da transportadora, o mesmo precisa estar
cadastrado no botão a esquerda com um sinal de indicação.
Entrega: data de entrega da mercadoria.
Observações: campo livre para se escrever qualquer tipo de observações.
Responsável: este campo é preenchido automaticamente com o nome do
usuário, é usado para identificar quem fez o lançamento desta compra.
Cot: quando marcado, indica uma cotação.

Estoque: área usada para descrição das mercadorias pedidas, estas serão
automaticamente acrescidas no estoque em caso da confirmação de compra, é
composta dos seguintes campos:
•
•
•
•
•

Produto: número de referência do produto precisa ser cadastrado antes de
ser preenchido.
Descrição: descrição do produto é lançada automaticamente através do
cadastro previamente estabelecido.
Vol: indica a quantidade de volumes. Caixas fechadas.
Pedido: indica a quantidade real pedida.
Quantidade: quantidade comprada do produto em questão.
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•

Liberado: quantidade liberada, quantidade entregue pelo fornecedor, este
campo é o qual será preenchido no campo quantidade da compra na
confirmação do pedido.
IPI: imposto IPI sobre a mercadoria do pedido de compra.
ICMS: imposto ICMS sobre a mercadoria do pedido de compra.
% Desconto: algum desconto sobre o preço de compra do pedido em
percentual.
Preço: preço acertado na compra, este campo altera o custo do produto no
cadastro de produtos.
Total: multiplicação da quantidade pelo preço, o cálculo é automático.
U.custo: ultimo custo do produto no cadastro do produto.

Na parte inferior do formulário de compra encontra-se o espelho dos
outros lançamentos de compra seguindo a mesma ordem do campo localizar.

3 – Compras
O formulário de compras deve ser utilizado para efetuar compras de
mercadorias, neste formulário é dada entrada em estoque e é criado o contas a
pagar, não existe nenhuma forma de entrar mercadorias no estoque sem gerar
contas a pagar da mesma tampouco existe maneira de gerar contas a pagar sem
entrar com mercadorias no estoque. O total da compra é informado na parte
superior direita do formulário, neste mesmo campo encontra-se a informação de
cancelamento caso o pedido esteja cancelado. Não é possível excluir uma compra,
apenas cancelar a mesma.

5 – Inventário de estoque
Este formulário deve ser utilizado para lançar o inventário físico de
estoque, após o lançamento o sistema faz os ajustes necessários no estoque e
informa as discrepâncias entre o estoque do sistema e o estoque físico.
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O inventário de estoque é composto dos seguintes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data do inventário: é a data na qual foi feito o inventário de estoque.
Documento: numero do documento de controle do inventario.
Alteração – Unidade: é a diferença do estoque informado para o estoque atual
do sistema no que se refere a quantidade de unidades.
Alteração – Quantidade: é a diferença do estoque informado para o estoque
atual do sistema no que se refere a quantidade de produtos.
Custo total: valor da diferença encontrada pelo estoque inventariado
multiplicado pelos custos das mercadorias.
Responsável: Usuário atualmente logado ao sistema.
Barra de movimentação:
Código do produto: é o código do produto que foi contabilizado e que deseja
ajustar a quantidade.
Descrição do produto: ao lançar o código do produto a sua referida descrição
aparecerá neste campo, não é necessário preencher.
Volume: quantidade de volumes encontrados no inventário realizado.
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Quantidade: quantidade encontrada do referido produto ao fazer o inventário.

Ao fazer o inventário, caso encontre algum produto que não tenha mais
em seu estoque físico, deverá lançá-lo com o valor 0(zero). Na parte inferior deste
formulário encontra-se uma tabela espelho onde alguns campos extras são
mostrados, estes campos são descritos abaixo:
•
•
•
•
•
•
•

Unidade:
Alteração UN: é a diferença do estoque informado para o estoque atual do
sistema no que se refere a quantidade de unidades do produto atual.
Estoque: é a quantidade encontrada no estoque do sistema do referido
produto.
Inventario:
Alteração QTD: é o ajuste necessário realizado pelo sistema para que o
estoque seja contabilizado, este lançamento pode estar a crédito ou a débito.
Custo:
Valor: é o valor da multiplicação entre alteração QTD e o preço de custo, ou
seja, é o valor de estoque alterado no inventário.

5 – Faturamento
Este formulário serve para consultar o faturamento em um período e é
dividido em 4 áreas que serão descritas a seguir.
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O faturamento é composto dos seguintes campos:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data inicial: data do início do período para consulta do faturamento.
Data final: data do final do período para consulta do faturamento.
Usuário: usuário que estava utilizando o sistema quando o faturamento foi
realizado. Deve ser utilizado para dividir o faturamento por usuário, no caso
de mais de um usuário utilizar o sistema para efetuar vendas.
Tipo:
Botão de executar faturamento:
Relatório de 80 colunas:
Relatório de 40 colunas:
Botão de inclusão do faturamento no caixa:
Relatório de suprimento e sangria:
Dinheiro: valor do total do faturamento no período em dinheiro.
Cheques: valor do total do faturamento no período em cheques a vista.
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CAR: valor total do faturamento no período que se encontram em contas a
receber (CAR).
Suprimentos:
Desconto: valor total de descontos efetuados nas vendas.
Pendências: valor total de lançamentos em pendências (consultar módulo
PDV).
Contratos: valor total do faturamento no período em contratos.
Total recebido: valor total do recebimento no período.
Faturamento: valor total das mercadorias vendidas no período.
As áreas no qual o formulário se encontra dividido serão descritas a

seguir:
•
•
•
•

Esquerda superior: valor do faturamento dividido pela sigla do tipo de
recebimento.
Direita superior: faturamento dividido por tipo de recebimento organizado
pelo tipo de recebimento mais recebido para o menos recebido.
Esquerda inferior: faturamento dividido por vendedores responsáveis pelas
vendas.
Direita inferior: faturamento dividido por clientes, organizado pelos clientes
que mais compraram para os que menos compraram.

8 – Caixa / Banco
Este formulário deve ser utilizado para os lançamentos em caixa e bancos,
para o controle financeiro da empresa, possuem lançamentos em contas correntes e
despesas(plano de contas). Todas as baixas de contas a receber, contas a pagar,
previsões entram automaticamente no caixa quando são baixados.
Na parte superior deste formulário encontra-se um campo determinado
auditoria, nele encontra-se o usuário responsável pelo lançamento do campo em
questão.
Na parte inferior deste formulário encontram-se filtros para os lançamento
de caixa que podem ser por data ou por operação financeira e também encontra-se
o campo de conciliação bancária para os bancos.
Não é possível localizar um campo por data, o campo localizar fica
desativado caso seja escolhida esta opção, porém os dados se organizarão por
ordem de data.
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O caixa / banco é composto dos seguintes campos:
•
•

•
•
•

•

•

Data: data do lançamento.
Documento: número do documento lançado (ex. vales / cheques), usado para
uma possível identificação ou localização, é aconselhável o seu
preenchimento, porém não é obrigatório.
Histórico: descrição do lançamento.
Valor: valor monetário do lançamento, podendo ser débito ou crédito.
OP: operação financeira, código utilizado no cadastro de operações
financeiras, a partir deste campo será detreminado que tipo de lançamento é,
como por exemplo caixa, banco 1, banco 2, etc.
CC: código de conta corrente, refere-se ao cadastro de clientes, qualquer
lançamento que contenha este código preenchido gera um lançamento em
conta corrente que pode ser consultado em separado em forma de relatório e
será melhor explicado adiante no parágrafo de relatórios.
DP: código de despesa, use este campo quando o lançamento for uma despesa,
este campo alimenta o plano de contas de sua empresa, e as despesas poderão
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ser consultadas em um determinado período sintetizadas por grupo de
despesas, estes grupos têm de ser previamente cadastrados.
C / D: crédito ou débito, informe neste campo se o lançamento é um débito ou
crédito.

9 – CAP (contas a pagar)
Este formulário deve ser utilizado para baixar títulos que se encontram à
pagar, ou recuperar títulos baixados indevidamente. A baixa efetuada é
automaticamente lançada no caixa.

O formulário contas a pagar é composto dos seguintes campos:
•
•
•

Responsável: usuário responsável pelo lançamento da compra na qual se
refere o título.
Fornecedor: código do fornecedor/credor do título.
Emissão: data da realização da compra, ou seja, da chegada da mercadoria.
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•
•
•
•
•

Vencimento: data de vencimento do título.
Documento: número da compra referida por este título.
Razão social: razão social do fornecedor/credor do título.
Valor: valor do título.
Pagamento: encontra-se sem valor nos títulos em aberto e refere-se ao dia da
baixa nos títulos já pagos.

Na parte superior direita deste formulário encontram-se cinco botões:
Baixar título - deve ser utilizado para baixar os títulos pagos, os mesmos não se
apresentarão em CAP - títulos em aberto, mas poderá ser localizado em CAP títulos pagos, podem ser baixados mais de um título por vez bastando para isto
seleciona-los com a tecla CONTROL pressionada, Alterar modos - alterna entre
os modos de exibição de títulos em aberto e títulos pagos, Emitir recibo - emite
um recibo de pagamento do título selecionado, Parcelar título - deve ser utilizado
para parcelar um título em duas ou mais partes, Unificar título - deve ser utilizado
para unificar dois ou mais títulos selecionados, porém os títulos devem ser
obrigatoriamente do mesmo fornecedor.

10 – CAR (contas a receber)
Este formulário deve ser utilizado para baixar títulos que se encontram à
pagar, ou recuperar títulos baixados indevidamente. A baixa efetuada é
automaticamente lançada no caixa.
Na parte superior direita deste formulário encontram-se treze botões:
Baixar título - deve ser utilizado para baixar os títulos pagos, os mesmos não se
apresentarão em CAR - títulos em aberto, mas poderá ser localizado em CAR títulos pagos, podem ser baixados mais de um título por vez bastando para isto
seleciona-los com a tecla CONTROL pressionada, Alterar modos - alterna entre
os modos de exibição de títulos em aberto e títulos pagos, Atualizar título atualiza o título selecionado da data de vencimento até a data atual com a taxa de
juros cadastrada no cadastro de clientes, Efetuar desconto – deve ser utilizado
para efetuar desconto em valor para o título selecionado, Parcelar título - deve ser
utilizado para parcelar um título em duas ou mais partes, Unificar título - deve ser
utilizado para unificar dois ou mais títulos selecionados, porém os títulos devem
ser obrigatoriamente do mesmo fornecedor, Alterar portador - deve ser utilizado
para alterar o portador do título (portador do título é o responsável pela cobrança
do mesmo), Cobrança automática - este botão tem a função de gerar o arquivo
para cobrança automática com o lay-out pré determinado, Retorno da cobrança
automática - este botão tem a função de ler, examinar e efetuar as operações de
baixa e confirmação do arquivo de retorno de cobrança automática, Emitir
duplicata - deve ser utilizado para emitir a duplicata do título selecionado,
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Cancelar cobrança - cancela a cobrança do título selecionado, Origem da
unificação - demonstra os títulos referentes a unificação do título selecionado,
Emitir recibo - emite um recibo de pagamento do título selecionado.
Os títulos podem ser filtrados por emissão ou por vencimento na parte
inferior do formulário.

O formulário contas a receber é composto dos seguintes campos:
•
•
•
•
•
•
•

Emissão: data da realização da venda.
Vencimento: data de vencimento do título.
Documento: número identificador do título.
Cheque: número do cheque, caso o documento seja um cheque pré-datado.
Nome do cliente: nome ou razão social do cliente.
Valor: valor do título.
Portador: responsável pela cobrança, caixa contábil para cobrança em carteira
e o nome do banco ou factoring para cobrança bancária.
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•
•

•
•
•
•

Cobrança: data de emissão da duplicata de cobrança, ou data do envio do
título para cobrança em caso de cobrança bancária automática.
Origem: origem do título, 1=PDV, P=origem de parcelamento, p=resultado de
parcelamento, u=original de unificação, U=resultado de unificação, C=cheque
devolvido.
Auditoria: usuário responsável pelo lançamento do título no PDV.
Tipo de recebimento: tipo de recebimento do título, este campo utiliza o
cadastro de tipos de recebimento.
Geral: valor total dos títulos em aberto.
Filtro: valor total dos títulos após utilização dos filtros de vencimento ou
emissão.

Para utilizar o filtro basta clicar no botão “alterar tipo do filtro” e escolher
entre filtro por vencimento ou por emissão, escolher o período e clicar em filtrar
CAR por vencimento ou emissão.

11 – Contratos
Este formulário deve ser utilizado para contratos de prestação e serviço, os
contratos somente entrarão na contabilidade na ocasião de sua baixa, caso deseje
que um contrato de prestação de serviço entre na contabilidade na ocasião da venda
do sistema deverá utilizar o PDV para isto e o contrato constará do CAR (contas a
receber).
Na parte superior direita deste formulário encontram-se cinco botões:
Baixar título - deve ser utilizado para baixar os títulos pagos, os mesmos não se
apresentarão em contratos - títulos em aberto, mas poderá ser localizado em
contratos - títulos pagos, podem ser baixados mais de um título por vez bastando
para isto seleciona-los com a tecla CONTROL pressionada, Alterar modos alterna entre os modos de exibição de títulos em aberto e títulos pagos, Multiplicar
parcela - insere x novas parcelas com os mesmos dados da parcela selecionada
alterando somente os vencimentos, Emitir recibo - emite um recibo de pagamento
do título selecionado , Emitir duplicata - deve ser utilizado para emitir a duplicata
do título selecionado.
Os títulos podem ser filtrados por vencimento, por cliente ou por serviço
na parte inferior do formulário.
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O formulário contratos é composto dos seguintes campos:
•
•
•
•
•
•
•

Emissão: data de emissão da parcela contrato.
Vencimento: data de vencimento da parcela do contrato.
Documento: número de documento da parcela contrato ou número da parcela
do contrato.
Serviço: tipo do serviço da parcela contrato.
Valor: valor da parcela do contrato.
Nome do cliente: nome do cliente contratante do serviço.
Portador: responsável pela cobrança, caixa contábil para cobrança em carteira
e o nome do banco ou factoring para cobrança bancária.

Para utilizar o filtro por vencimento basta escolher o período e clicar em
filtrar contratos por vencimento, para utilizar o filtro por cliente basta escolher o
cliente e clicar em filtrar contratos por cliente, para utilizar o filtro por serviço
basta escolher o serviço e clicar em filtrar contratos por serviço.
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12 – Previsões
Este formulário deve ser utilizado para lançamento de previsões de
despesas para criação de um orçamento por período.

O formulário de previsões é composto dos seguintes campos:
•
•
•
•
•
•

Emissão: data de lançamento da despesa.
Vencimento: data de vencimento da despesa.
Documento: número identificador do documento da despesa.
Histórico: descrição da despesa orçada.
Valor: valor da despesa.
Tipo da despesa: descritivo do tipo de despesa, é proveniente do cadastro de
despesas.
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Na parte superior direita deste formulário encontram-se três botões:
Baixar título - deve ser utilizado para baixar os títulos pagos, os mesmos não se
apresentarão em previsões - despesas em aberto, mas poderá ser localizado em
previsões - despesas pagas, podem ser baixados mais de uma despesa por vez
bastando para isto seleciona-los com a tecla CONTROL pressionada, Alterar
modos - alterna entre os modos de exibição de despesas em aberto e despesas
pagas, Emitir recibo - emite um recibo de pagamento da despesa selecionada.

13 – Consultas
Fechamento contábil
Este formulário faz o fechamento contábil da empresa informando o
fechamento de todas as carteiras contábeis, bastando para isto informar a data do
fechamento e uma data anterior para fazer a comparação entre o fechamento das
mesmas.
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Este formulário é composto dos seguintes campos:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Contas a receber: total de contas a receber na data do fechamento, Caixa:
total de caixa e banco na data do fechamento.
C/Correntes: somatório das contas correntes na data do fechamento.
Estoque: valor total de estoque calculado pelos preços de custo das
mercadorias.
Contas a pagar: total de contas a pagar na data do fechamento.
Balanço: este campo é calculado com a seguinte fórmula: contas a receber +
caixa + contas correntes + estoque – contas a pagar. É a posição do capital da
empresa.
Despesas: total de despesas entre a data anterior e a data do fechamento.
Lucro: total de lucro calculado entre a data anterior e a data do fechamento.
Total: este campo é calculado com a seguinte fórmula: balanço + despesas –
lucro. É usado para comparar com o balanço da data anterior, visto que, usa-se
o balanço atual, do qual se coloca as despesas de volta como se não tivessem
sido realizadas, e retira-se o lucro como se não tivesse realizado. Esta posição
deve ser exatamente igual ao balanço na data anterior.
Conciliação: é a comparação entre o total na data atual e o balanço na data
anterior, o seu valor deve ser 0(zero), caso não o seja algum valor no sistema
está lançado incorretamente no período mencionado.
Resultado: é o total de lucro subtraído do total de despesas, é o lucro líquido.
Se o valor deste campo encontra-se positivo a empresa lucrou no período, caso
negativo a empresa teve prejuízo.

Saldos
Este formulário apresenta o saldo de todas as operações financeiras e o
saldo conciliado das mesmas.
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Este formulário é composto dos seguintes campos:
•
•
•
•
•

Data: informa a data dos saldos, alterando este campo e teclando ENTER,
altera os valores dos saldos para a data em questão.
Operação: código da operação financeira proveniente do cadastro de
operações financeiras.
Descrição: descrição da operação financeira proveniente do cadastro de
operações financeiras.
Saldo: soma dos créditos e débitos da operação financeira inseridos no caixa
até a data requisitada.
Saldo conciliado: soma dos créditos e débitos conciliados da operação
financeira inseridos no caixa até a data requisitada, para conciliação consultar
a seção CAIXA CONTÁBIL deste manual.

Vendas / estoque
Este formulário deve ser usado para consultas de estoque e consulta de
preço das mercadorias, e possui duas formas de visualização que deve ser
escolhida no formulário de permissões (modelo 01 / modelo 02).
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Modelo 01
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Modelo02

Modelo 03
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14 – Gráficos
•

Atendimento: gráfico em linha que informa a média dos atendimentos por
hora, cada venda realizada significa um atendimento. Este gráfico deve ser
usado para identificar horas de pique e de baixo atendimento.
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•

•
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Espelho semanal: gráfico em barras que informa semana a semana a venda, o
lucro e as despesas, para usar este gráfico é necessário informar uma data
inicial que obrigatoriamente deve ser um domingo e uma data final que deve
ser um sábado.
Gráfico de vendas anual ou mensal:
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Gráfico anual

Gráfico mensal
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15 – Relatórios
•

Etiquetas: é usado para emitir etiquetas para fixar nos produtos, existem
vários modelos possíveis que podem ser alterados na opção
Arquivo+Configurações+Etiquetas+produtos.

•

Ficha espelho: mostra a posição diária dos cheques pré-datados emitidos,
recebimentos(títulos a receber), pagamentos(títulos a pagar), previsões de
despesas, contratos e o saldo. Este relatório deve ser usado como fluxo de
caixa para auxiliar em previsões de pagamentos.

•

Ficha financeira: relatório com a movimentação das operações financeiras,
separadas uma a uma e divididas em créditos e débitos, deve ser usado para
auxiliar o fechamento do caixa e observação da movimentação financeira
diária com os recebimentos, pagamentos e as despesas.
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•

Fluxo das contas correntes: demonstrativo da movimentação de uma
determinada conta corrente em um determinado período.

•

Fluxo de operação financeira: demonstrativo da movimentação de uma
determinada operação financeira em um determinado período.

•

Previsão de despesas: este relatório é dividido em três tipos diferentes de
relatório: Por grupo de despesas – demonstrativo de previsão de despesas
dividido por grupo de despesas; Por vencimento – demonstrativo de previsão
de despesas organizado em grupos por vencimento; Por vencimento(contínuo)
– demonstrativo de previsão de despesas organizado por vencimento de uma
forma contínua(não agrupado).

•

Total das contas correntes: demonstrativo dos totais das contas correntes
ativas, organizado em ordem alfabética, para obter este relatório deve-se
informar uma data final, os totais serão calculados até esta data.

•

Total de despesas: este relatório é dividido em cinco tipos diferentes de
relatório: Analítico – demonstra todas as despesas efetuadas em um
determinado período; Individual – demonstra todas as despesas efetuadas em
um determinado período, de um único tipo de despesas; Plano de contas
analítico – demonstra todas as despesas de um determinado período em forma
de níveis, com os totais do primeiro e segundo nível e a análise do terceiro
nível; Plano de contas sintético – demonstra os totais das despesas efetuadas
em um determinado período em forma de níveis; Sintético – demonstra os
totais de cada tipo de despesa de um determinado período.

•

Cheques pré datados: neste relatório encontram-se todos os títulos que
possuem o campo de cheque preenchido, serve para demonstrar os cheques pré
datados recebidos pela empresa e que ainda não foram depositados. Pode ser
encontrado agrupado por emissão ou por vencimento.

•

Contratos: este relatório é dividido em cinco tipos diferentes de relatório:
Contratos recebidos – relação dos contratos recebidos em um determinado
período; Final de contrato – relação dos contratos com prazos de encerramento
encontrados em um determinado período; Individual por cliente – demonstra a
relação de contratos em aberto(atrasados ou a vencer não pagos), organizados
em ordem de vencimento em um determinado período e de um determinado
cliente; Ordenado por emissão – relação dos contratos que foram emitidos em
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um determinado período; Ordenado por vencimento – relação dos contratos
ordenados por ordem de vencimento em um determinado período.

•

Espelho do faturamento: este relatório deve ser usado para acompanhar o
faturamento de cada cliente em comparação ao faturamento total de um
período; Este relatório encontra-se dividido em quatro campos distintos: Em
dia –total dos títulos do determinado cliente que foram pagos em dia e seu
percentual em relação ao faturamento total; Atrasado – total dos títulos do
determinado cliente que foram pagos com algum atraso e seu percentual em
relação ao faturamento total; Vencido – total dos títulos vencidos do
determinado cliente e que ainda não foram liquidados e seu percentual em
relação ao faturamento total; Em aberto – total dos títulos ainda não pagos e
que ainda não venceram de um determinado cliente e seu percentual em
relação ao faturamento total.

•

Posição do cliente: este relatório encontra-se dividido em dois tipos diferentes
de relatório: Títulos em aberto – apresenta todos os títulos em aberto de um
determinado cliente, tanto os vencidos quanto os a vencer, apresenta também o
total de conta corrente deste cliente; Títulos recebidos – relação de títulos já
recebidos de um determinado cliente em um determinado período.

•

Posição do fornecedor: este relatório encontra-se dividido em dois tipos
diferentes de relatório: Títulos em aberto – apresenta todos os títulos em
aberto de um determinado fornecedor, tanto os vencidos quanto os a vencer;
Títulos pagos – relação de títulos já pagos de um determinado fornecedor em
um determinado período.

•

Títulos a pagar / pagos: este relatório encontra-se dividido em três tipos
diferentes de relatório: Pagamento – relação dos títulos pagos em um
determinado período ordenados e agrupados por data de pagamento;
Vencimento - relação dos títulos a pagar agrupados e ordenados por data de
vencimento; Vencimento(contínuo) – relação dos títulos a pagar ordenados por
data de vencimento, porém não agrupados, mostrados continuamente.

•

Títulos a receber / recebidos: este relatório encontra-se dividido em três tipos
diferentes de relatório: Recebido - relação dos títulos recebidos em um
determinado período ordenados e agrupados por data de recebimento; Emissão
– relação dos títulos emitidos em um determinado período agrupados por data
de emissão; Vencimento - relação dos títulos a receber com vencimentos em
um determinado período ordenados e agrupados por data de vencimento.
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•

Comissão dos vendedores: relatório das comissões dos vendedores de um
determinado período, pode ser emitido com as comissões de todos os
vendedores ou individual de apenas um vendedor.

•

Compras pendentes: relação de todos os pedidos de compra que não foram
entregues(pendentes).

•

Estoque mínimo: relação dos produtos que encontram seus estoques abaixo
ou igual ao estoque mínimo informado no cadastro de produtos, deve ser
utilizado para auxiliar nas compras de mercadorias.

•

Estoque excedido: relação dos produtos que possuem seus estoques negativo,
ou seja, foram vendidos mais do que constavam em estoque.

•

Estoque por fornecedor: relatório de estoque de um determinado fornecedor
padrão, deve ser usado para auxiliar na aquisição de mercadorias. Com este
relatório é possível saber quais mercadorias de um fornecedor específico estão
no final de seu estoque.

•

Faturamento discriminado: este relatório descreve todas as vendas de um
determinado período de uma forma analítica. Deve ser usado para análise das
vendas com riqueza de detalhes. É um histórico completo do faturamento.

•

Produtos sem vendas: relação dos produtos que não tiveram nenhuma venda
em um determinado período. Deve ser usado para identificar os produtos que
necessitam de algum impulso em suas vendas ou aqueles que não devem ser
mais adquiridos.

•

Rastreamento de estoque: este relatório apresenta um histórico completo de
um determinado produto com toda sua movimentação em um determinado
período. Deve ser utilizado em caso de dúvida sobre o estoque de algum
produto.

•

Rotatividade diária de estoque: este relatório apresenta uma média de venda
diária por produto em um determinado período. Deve ser utilizado para
identificar quais produtos vendem mais ou menos e suas médias diárias. Pode
ser usado também para auxiliar a compra de mercadorias ou para identificar
quais produtos não devem mais ser adquiridos. Este relatório pode ser
restringido por grupo de produtos ou por fornecedor padrão.
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•

Total de compras: este relatório encontra-se dividido em quatro tipos
diferentes de relatório: Analítico – relação das compras em um determinado
período divididas por produtos e agrupadas por fornecedor; Por fornecedor –
relação das compras em um determinado período divididas por produto, porém
de apenas um fornecedor; Por produto – relação das compras em um
determinado período divididas por fornecedor, porém de apenas um produto;
Sintético – relação das compras em um determinado período agrupadas por
documento e fornecedor.

•

Total de estoque: este relatório apresenta o total de estoque em uma
determinada data comparando-o com outra data anterior e mostrando o
estoque anterior, as entradas no período, as saídas no período e o estoque
atual. Neste relatório pode-se escolher em mostrar as mercadorias com seus
estoques zerados ou não mostrá-las. Podemos também solicitar o estoque de
mercadorias que tiveram venda em um determinado período desconsiderando
as mercadorias sem vendas neste período. O total de estoque pode ser
restringido por grupo de produtos ou supergrupo de produtos e pode também
ser solicitado de apenas um fornecedor padrão.

•

Total de vendas: este relatório encontra-se dividido em seis tipos diferentes
de relatório: Por cliente – relação do total das vendas divididas por cliente,
exibindo o total do cliente que mais comprou para o que menos o fez; Por
fornecedor padrão – relação do total das vendas ordenadas por fornecedor
padrão(mediante cadastramento no cadastro de produtos), exibindo em ordem
alfabética dos fornecedores; Por grupo de clientes – relação do total de vendas
ordenado por cliente porém somente do grupo de clientes selecionado; Por
vendedor – relação do total de vendas por vendedor, ordenado do vendedor
que mais vendeu para o que menos o fez; Sintético – relação das vendas
separadas em produtos e serviços ordenadas por produto/serviço, do que mais
foi vendido para o que menos o foi; Sintético 2 – relação das vendas separadas
em produtos e serviços ordenadas por produto/serviço em ordem alfabética.

•

Vendas por cliente: este relatório apresenta todas as vendas efetuadas a um
determinado cliente de uma forma analítica com todos os lançamentos. Pode
ser restringido a apenas um produto/serviço, sendo assim apresenta todas as
vendas analiticamente efetuadas a um cliente, porém apenas de um
produto/serviço.

