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Para manter-se atualizado visite sempre nosso web site em http://www.aerosoft.com.br 
 
 
A Internet tornou-se a ferramenta mais eficiente e barata, aproveite essa oportunidade e 
tire proveito dos benef�cios de agilidade, praticidade e seguran�a que proporciona para todos 
n�s, prefira a Internet em rela��o � consultas por telefone, com certeza voc� e n�s da 
AeroSoft sistemas teremos uma performance de atendimento muito mais eficaz, garantindo 
dessa forma a sua satisfa��o. 
 
 
Al�m de tudo isso, no web site a AeroSoft, voc� tamb�m poder� baixar as vers�es 
atualizadas dos sistema. 
 
 
Estamos come�ando uma rela��o de parceria e por isso voc� tem um canal aberto conosco, 
participe dando sua opni�o, ela � muito importante para n�s, pois � com suas sugest�es, 
criticas e avalia��es que estaremos evoluindo e aprimorando os recursos disponibilizados 
pelas solu��es AeroSoft. 

 
Conte conosco, pois n�s contamos muito com voc�! 
 
 
 
 
Equipe de Suporte ao Usu�rio 
AeroSoft Sistemas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B o a  L e i t u r a ! 

http://www.aerosoft.com.br
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PARTE I ±�$35(6(17$d2�'2�6,67(0$ 
 
ACESSANDO O SISTEMA 
 
O sistema AeroSoft ap�s ser instalado pode ser acessado pelo �cone na �rea de trabalho de seu 
computador (Desktop) ou pelo menu Iniciar / Programas / AeroSoft Gestor Empresarial / AeroSoft 
Gestor Empresarial. 
 
Veja a localiza��o abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao acessar o sistema ser� solicitado a senha de acesso que identificar� se o usu�rio est� ou n�o 
habilitado para acessar o sistema. 
 

 

Nesta tela devera ser preenchido o nome / login do usu�rio e 
tecle enter. 
 
Caso seja seu primeiro acesso ao sistema, deve ser informado o 
XVXiULR�³$GPLQLVWUDGRU´�H�VHQKD�³DVL´� 
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CONFIGURANDO O SISTEMA 
 

 
 
Esta tela dever� ser preenchida antes de executar qualquer opera��o no sistema, o sistema utiliza 
essas informa��es para formatar as tela e calcular corretamente o ICMS 
 

Nome da Empresa Preencher com a raz�o social da empresa matriz; 
CNPJ Preencher com CNPJ da empresa matriz; 
Tipo de Empresa Selecionar a atividade de sua empresa; 
Estado (UF) Unidade Federativa da empresa; 
Transa��es � 	 Utiliza Impressora Fiscal: Caso sua atividade utilize Venda 

Balc�o, precisar� informar para o sistema se tamb�m trabalha 
com impressora fiscal (Cupom Fiscal) 

� 	 Nota Fiscal Unificada (Produtos + Servi�os): Para aquelas 
empresas que emitem notas fiscais unificadas, tanto de servi�os 
como as produtos juntas, esta op��o dever� ser selecionada; 

� 	 Permitir duplicidade de itens na mesma transa��o: caso 
deseje que o sistema aceite que apare�a o mesmo item 
(Produto) mais de um vez na mesma venda. 

� 	 Obrigar indica��o dos dados de transporte no ato da 
transa��o: Para que o sistema obrigue a sele��o do 
transportador e os dados de volume dos produtos 
(Transportador, Placa do veiculo, UF, Quantidade, etc). 

� 	 Utilizar descri��o longa de itens na impress�o de Pedidos 
e Or�amentos: caso a empresa necessite de descri��es muito 
longas na impress�o dos pedidos e or�amentos, essas descri��es 
somente ser�o aceitas em pedidos e or�amentos. 

Al�quota de ICMS Empresa optante do simples Estadual 
� 	 Al�quota de ICMS: Caso a empresa seje enquadrada no 

Simples Estadual, devera preencher a al�quota a ser paga 
para esse tributo (Ex.: S�o Paulo, Micro Empresa al�quota 0 
(Zero), EPP A Al�quota 2,1516, EPP B 3,1008 

� 	 Al�quota do frete: Para as empresas que cobram o frete na 
nota fiscal de venda, preencha esse campo com a al�quota de 
ICMS que o sistema ter� de calcular sobre o frete. 
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CONHECENDO O SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
Antes de acessar os m�dulos do sistema, certifique-se em qual unidade operacional voc� esta 

trabalhando atrav�s do campo no menu , unidade 
operacional; � a empresa (Matriz ou Filial) de trabalho. 
 
O MENU 
 
Agora iremos conhecer os bot�es do sistema e suas respectivas fun��es, abaixo de cada bot�o est� 
informado a tecla de atalho de cada tela do sistema. 
 

Clientes / Fornecedores 

Itens de Estoque 

Servi�os 

Vendas 

Presta��es de Servi�os 

Ordens de Servi�os 

Pedidos de Vendas 

Pedidos de Presta��es de Servi�os 

Or�amentos de Vendas 

Or�amentos de Presta��es de Servi�os 

Entrada de Itens 

Pedido de Compras 

 

Central de Relacionamento 

 
                    
O sistema Aerosoft Gestor Empresarial ± ASGestor est� dividido entre as rotinas na parte superior de 
sua tela (menu). 
 

Cadastros � 	 Clientes / Fornecedores 
� 	 Funcion�rios / Colaboradores 
� 	 Itens de Estoque (Grupos, Sub-Grupos, Itens, Unidades de Medida, 

Marcas, Motivos de Acertos de Estoque) 
� 	 Servi�os (Grupos, Sub-grupos, Servi�os, Unidades de Medida, Termo de 

Garantia, Tipo de Objetos, Mensagens de Reten��es dos Impostos) 
� 	 Usu�rios (Grupos, Usu�rios do Sistema, Altera��o de Senha) 
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� 	 Localidades (Paises, Unidades Federativas, Cidades, Bairros, Roteiros) 
� 	 Planos de Contas (Grupos, Sub-Grupos, Contas) 
� 	 Financeiro (Administradoras de Cart�es de Cr�ditos, Bancos, Caixas, 

Centros de Custo, Classifica��es Fiscais, Condi��es de Pagamentos, Contas 
Corrente, Moedas, Naturezas de Opera��o, Programa��o de Recebimentos / 
Pagamentos, Faixa de Valores  de Comissionamento, Tabela de Imposto de 
Renda PF) 

� 	 Diversos (Tipo de Ocorr�ncias, Atividades Comerciais, Hist�rico de 
Observa��es, Atividades, Estados Civis, Fun��es, Graus de Instru��es, 
Locais, Periodicidades, Projetos) 

� 	 Sa�da 
Movimentos � 	 Frente de Caixa ± Venda Balc�o 

� 	 Vendas 
� 	 Presta��es de Servi�os 
� 	 Vendas / Presta��es de Servi�os (Somente se a empresa optar pela 

emiss�o da nota fiscal unificada) 
� 	 Outras Sa�das 
� 	 Ordens de Servi�o 
� 	 Pedidos de Venda 
� 	 Pedidos de Presta��es de Servi�os 
� 	 Or�amentos de Vendas 
� 	 Or�amentos de Presta��es de Servi�os 
� 	 Entrada de Itens 
� 	 Outras Entradas 
� 	 Pedidos de Compras 
� 	 Controle de Produ��o 
� 	 Ordem de Produ��o 
� 	 Requisi��es de Itens 
� 	 Acertos de Estoques 

Pesquisas � 	 Lista de Pre�os 
Financeiro � 	 Lan�amentos Manuais de Receitas / Despesas 

� 	 Baixas de Contas a Receber / Pagar 
� 	 Tesouraria (Descontos de T�tulos) 
� 	 Emiss�o de Notas Fiscais 
� 	 Emiss�o de Duplicatas 
� 	 Processamento de Comiss�es 

CRM � 	 Central de Relacionamentos 
Relat�rios � 	 ECF (Leituras Gerais, Leitura de Mem�rias Fiscais >> Por Data, Por Redu��o 

Z) 
� 	 Industriais (Composi��es de Produtos) 
� 	 Cont�beis (Demonstra��o de Resultados) 
� 	 Financeiro (Plano de Contas, Fluxo de Caixas, Situa��o Financeira, 

Comiss�es) 
� 	 Fiscais (Itens de Estoque, Requisi��es de Itens, Invent�rio, Invent�rio com 

Custo M�dio, Vendas, Presta��es de Servi�os, Outras Sa�das, Entradas, 
Outra Entradas) 

� 	 CRM (Ocorr�ncias, Clientes / Fornecedores, Mala Direta) 
� 	 Gerenciais (Analise Financeira, Margem de Lucro por Itens de Estoque, 

Ranking por Itens de Estoque) 
Ferramentas � 	 Configura��es (Tipo de Empresa, Dados da Empresa (Unidade 

Operacional), Layout de Nota Fiscal) 
� 	 ECF (Programa��o de Al�quotas) 
� 	 Fechamento do M�s 
� 	 Revers�o de Fechamento 
� 	 Backup de Base de dados 

Ajuda � 	 Libera��o de Esta��o 
� 	 Ajuda em Tempo Real 
� 	 Sobre o AeroSoft Gestor Empresarial 
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Dentro de cada tela, existem campos considerados obrigat�rios, no rodap� da tela principal no lado 
esquerdo, ap�s clicar nos bot�es de a��es (Gravar, Excluir, Limpar), ser� feita uma consist�ncia na 
tela e o seu resultado aparecera no rodap� da tela principal. 
 
 
Os Bot�es: 
Para o sistema inteiro sempre existiram bot�es considerados de A��o (Gravar, Excluir, Limpar) e 
sempre ter� a mesma fun��o. 
 

 
Gravar  Inclui ou Altera uma opera��o. 
Excluir  Exclui uma opera��o. 
Limpar  Limpa a tela, habilitando-a para uma nova a��o. 
 
 

Em qualquer tela que existir um campo chamado combo , nos campos 
que n�o de cadastros, n�o poder� ser digitado e sim selecionado, pois se trata de um campo de 
pesquisa. 
 
Nos campos considerados de pesquisas, tais como C�digo, Referencia, etc, sempre vai estar 

acompanhado de um bot�o , este bot�o � de pesquisa, caso esteja acostumado a utilizar mais o 
mouse do que o teclado poder� digitar ou o c�digo e clicar neste bot�o ou simplesmente teclar o enter 
para realizar a pesquisa. 
 

Nos campos considerados de controle da tela, vai existir ao seu lado um bot�o , este bot�o permite 
chamar uma tela de pesquisa, onde poder� solicitar a transa��o desejada para consulta. 
 
Agora que conhecemos a tela principal do sistema, iniciaremos a explica��o das rotinas e suas 
finalidades, recomendamos que sejam acessadas todas as rotinas descritas neste manual 
principalmente no m�dulo Cadastros, esta rotina (Cadastros) � de fundamental import�ncia para o 
sistema, pois todas essas informa��es ser�o utilizadas em todos os outros m�dulos. 
 
 
 
PARTE II - CADASTROS 
 
CLIENTES / FORNECEDORES 
 
Nesta rotina permite realizar o cadastramento dos clientes e / ou fornecedores e /ou 
transportadores, no sistema chamamos de CLASSE, que ser�o movimentados pelo sistema, no 
cadastro est�o disponibilizados as seguintes fun��es. 
GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR. 
 
Para preenchimento do cadastro de Clientes / Fornecedores ser�o apresentadas 6 telas  de digita��o, 
VHQGR�� ³'DGRV� *HUDLV´�� ³(QGHUHoR� 5HVLGHQFLDO´�� ³(QGHUHoR� &RPHUFLDO´�� ³(QGHUHoR� GH� &REUDQoD´��
³(QGHUHoR�GH�(QWUHJD´��³3UHIHUrQFLDV´ 
 
Incluir  um cadastro 
Clique no bot�o Limpar, digite e selecione todos os campos da tela tecle em gravar. 
 
Alterar um cadastro 
Selecione o cadastro atrav�s dos campos CNPJ/CPF, C�digo ou Raz�o, altere o campo desejado e tecle 
no bot�o de Gravar. 
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Excluir um cadastro 
Para excluir um cadastro � necess�rio excluir primeiro os dados de Endere�os e prefer�ncia, para tanto 
selecione a pessoa na aba Dados Gerais, entre nas outras abas e clique no bot�o excluir, somente 
depois de excluir todos os lan�amentos relacionados, volte a tela de dados gerais e clique no bot�o 
Excluir. 
 
Observa��o 
Caso existam lan�amentos vinculados a essa pessoa (Vendas, Or�amentos, Pedidos, Entrada de Itens, 
etc) n�o poder� ser exclu�do. 
 

 
 
1D�DED�GH�³Dados Gerais´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Centro de Custo Selecione o centro de custo que o cadastro pertence (Obrigat�rio). 
Jur�dica / F�sica Selecione o tipo de pessoa do cadastro (Obrigat�rio). 
CNPJ /CPF Digite o CNPJ ou CPF do cadastro (Obrigat�rio). 
C�digo Deve ser informado um c�digo de identifica��o desta pessoa no 

sistema (campo alfanum�rico), (N�o Obrigat�rio). 
Raz�o Social / Nome informe o nome da pessoa que esta sendo cadastrado. 
Classe Informe a qual classe pertence esta pessoa (Cliente e /ou Fornecedor 

e / ou Transportador), uma �nica pessoa pode ser um cliente, 
fornecedor e / ou transportador. 

Fantasia Deve ser informado o nome de fantasia da empresa. 
Inscri��o Estadual / RG Deve ser informado o n�mero da inscri��o no estado. 
Inscri��o Municipal Deve ser o n�mero de inscri��o na prefeitura. 
Funda��o / Nascimento Deve ser informado a data da funda��o da empresa ou nascimento da 

PF (Obrigat�rio). 
Atividade Deve ser selecionado a atividade comercial da pessoa, caso a 

atividade n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastrar / 
alterar uma atividade. 

Contato Deve ser informado o contato da pessoa cadastrada. 
E-mail Deve ser informado o endere�o eletr�nico de contato da pessoa 
Site Deve ser informado o endere�o Web da pessoa cadastrada. 
 
1D� DED� GH� ³End. Residencial, Comercial, Cobran�a e Entrega´�� VHUmR� VROLFLWDGDV� DV� VHJXLQWHV�
informa��es. 
 
Endere�o Deve ser informado o endere�o da pessoa cadastrada 
N�mero Deve ser informado o n�mero do endere�o. 
Complemento Deve ser informado o complemento do endere�o (N�o Obrigat�rio). 
CEP Deve ser informado o n�mero do CEP do Endere�o. 
Bairro Deve ser Selecionado o Bairro do endere�o caso a Bairro n�o exista 

na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Cidade Autom�tico pelo sistema, de acordo com o bairro selecionado. 
UF Autom�tico pelo sistema, de acordo com o bairro selecionado. 
Fones Deve ser informado o n�mero do telefone da pessoa cadastrada. 
Fax Deve ser informado o n�mero do Fax da pessoa cadastrada. 
Ponto de Referencia Deve ser selecionado um ponto de referencia do endere�o cadastrado. 
 
 
1D�DED�GH�³Prefer�ncias´��VHUmR�VROLFLWDGDV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Estes campos ser�o utilizados na tela de vendas e presta��es de servi�os, sempre quando a pessoa for 
selecionada. 
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Tipo de Pagamento   Deve ser selecionado o tipo de pagamento padr�o. 
Desconto Geral Padr�o (%) Deve ser informado o Desconto padr�o (para todos os 

clientes) a ser utilizado nas vendas, or�amentos e Pedidos. 

Desconto por Produto Clique no bot�o , para selecionar os 
produtos e informar o desconto para cada um deles. 

Vendedor    Deve ser selecionado o vendedor principal do cliente 
Transportador Deve ser selecionado a transportadora utilizada pelo cliente. 
Observa��o Deve ser informado alguma observa��o sobre as prefer�ncias 

da pessoa. 
 
 
Ao clicar no bot�o de desconto, ser� apresentada a tela de descontos por produto. 
 

Referencia, selecione o produto 
desejado, se preferir poder� ser 
selecionado digitando a referencia  
e teclar enter. 
 
Desconto (%) deve ser 
informado a al�quota de desconto 
para o produto selecionado. 
 
Lista de Produtos todos os 
produtos e desconto do cliente 
ser�o apresentados na lista. 
 

 
 
 
)81&,21È5,26���&2/$%25$'25(6 
 
Nesta rotina permite realizar o cadastramento dos funcion�rios e / ou colaboradores, onde no sistema 
chamamos de CLASSE, que ser�o movimentados pelo sistema, no cadastro est�o disponibilizadas as 
seguintes fun��es. 
GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR. 
 
Para preenchimento do cadastro de Clientes / Fornecedores ser�o apresentadas 5 telas  de digita��o, 
VHQGR�� ³'DGRV� *HUDLV´�� ³'DGRV� &RPSOHPHQWDUHV´�� ³(QGHUHoR´�� ³$WLYLGDGHV� ([HUFLGDV´�� ³+LVWyULFR�
$FDGrPLFR´ 
 
Incluir um cadastro 
Clique no bot�o Limpar, digite e selecione todos os campos da tela tecle em gravar. 
 
Alterar um cadastro 
Selecione o cadastro atrav�s dos campos CNPJ/CPF, C�digo ou Raz�o, altere o campo desejado e tecle 
no bot�o de Gravar. 
Excluir um cadastro 
Para excluir um cadastro � necess�rio excluir primeiro os dados de Endere�os e prefer�ncia, para tanto 
selecione a pessoa na aba Dados Gerais, entre nas outras abas e clique no bot�o excluir, somente 
depois de excluir todos os lan�amentos relacionados, volte a tela de dados gerais e clique no bot�o 
Excluir. 
 
Observa��o 
Caso existam lan�amentos vinculados a essa pessoa (Vendas, Or�amentos, Pedidos, Entrada de Itens, 
etc) n�o poder� ser exclu�do. 
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1D�DED�GH�³Dados Gerais´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Jur�dica / F�sica Selecione o tipo de pessoa do cadastro, esta op��o formatara a tela 

e solicitara as informa��es necess�rias para cada tipo de pessoa. 
(Obrigat�rio) 

CNPJ /CPF Digite o CNPJ ou CPF do cadastro (Obrigat�rio). 
C�digo Deve ser informado um c�digo de identifica��o desta pessoa no 

sistema (campo alfanum�rico), (N�o Obrigat�rio). 
Nome / Raz�o Social informe o nome da pessoa que esta sendo cadastrado. 
Fantasia Deve ser informado o nome de fantasia da empresa. 
Classe Informe a qual classe pertence esta pessoa (Funcion�rio, 

Colaborador, Comprador e / ou Vendedor), uma �nica pessoa pode 
ser ter varias fun��es. 

 
RG / Inscri��o Estadual  Deve ser informado o n�mero do RG ou Inscri��o Estadual. 
Inscri��o Estadual / RG Deve ser informado o n�mero da inscri��o no estado. 
Funda��o / Nascimento Deve ser informado a data da funda��o da empresa ou nascimento da 

PF (Obrigat�rio). 
Inscri��o Municipal Deve ser o n�mero de inscri��o na prefeitura. 
Contato Deve ser informado o contato da pessoa cadastrada. 
E-mail Deve ser informado o endere�o eletr�nico de contato da pessoa 
Atividade Deve ser selecionado a atividade comercial da pessoa, caso a 

atividade n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-la ou 
alter�-la. 

 
Observa��o Deve ser informado uma observa��o sobre a pessoa cadastrada. 
 
 
1D�DED�GH�³Dados Complementares´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLntes informa��es. 
 
Banco Deve ser selecionado o Banco que a pessoa tem conta, caso o banco 

n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Ag�ncia Deve ser informado o n�mero da ag�ncia que a pessoa possui conta 
N�mero    Deve ser informado o n�mero da conta bancaria da pessoa. 
CLT / PRESTADOR  Deve ser selecionado o tipo de contra��o da pessoa. 
Admiss�o   Deve ser informado a data de admiss�o da pessoa. 
Demiss�o   Deve ser informada a data de demiss�o da pessoa. 
Registro    Deve ser informado o n�mero do registro da pessoa. 
CTPS /S�rie Deve ser informado o numero da carteira de trabalho e a s�rie da 

pessoa. 
Inscri��o Deve ser informado o n�mero da inscri��o do PIS ou CEI da pessoa. 
Sal�rio Mensal Deve ser informado a remunera��o mensal a ser paga para a pessoa 
Instru��o Deve ser selecionado a instru��o acad�mica da pessoa, caso a 

instru��o n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-la ou 
alter�-la. 

 
Fun��o Deve ser selecionado a fun��o exercida pela pessoa, caso a fun��o 

n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-la ou alter�-la. 
Percentual de Comiss�o Deve ser informada a porcentagem de comiss�o sobre venda a ser 

paga para a pessoa. 
Centro de Custo  Selecione o centro de custo que a pessoa pertence. 
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1D�DED�GH�³Endere�o´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Endere�o Deve ser informado o endere�o da pessoa cadastrada 
N�mero Deve ser informado o n�mero do endere�o. 
Complemento Deve ser informado o complemento do endere�o (N�o Obrigat�rio). 
CEP Deve ser informado o n�mero do CEP do Endere�o. 
Bairro Deve ser Selecionado o Bairro do endere�o caso a Bairro n�o exista 

na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Cidade Autom�tico pelo sistema, de acordo com o bairro selecionado. 
UF Autom�tico pelo sistema, de acordo com o bairro selecionado. 
Fones Deve ser informado o n�mero do telefone da pessoa cadastrada. 
Fax Deve ser informado o n�mero do Fax da pessoa cadastrada. 
Ponto de Referencia Deve ser selecionado um ponto de referencia do endere�o cadastrado. 
 
 
1D�DED�GH�³Atividades Exercidas´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Atividades Exercidas Deve ser Selecionada as Atividades exercidas pela pessoa na 

empresa, caso a atividade n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Listas de Atividades Todas as atividades exercidas pela pessoa ser�o apresentadas na 
lista. 

 
 
1D�DED�GH�³Hist�rico Acad�mico´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Institui��o de Ensino Deve ser informada a institui��o de ensino onde a pessoa. 
Curso Deve ser informado o curso feito pela pessoa. 
Ano de Conclus�o Deve ser informado o ano de conclus�o do curso. 
Listas de Atividades Todas os curso feitos pela pessoa ser�o apresentadas na lista. 
 
 
ITENS DE ESTOQUE 
 
Nesta rotina permite realizar o cadastramento de todos os produtos, mat�ria prima, produto semi 
acabado, mat�ria de consumo ou qualquer outro itens que deseja controle, que ser�o movimentados 
pelo sistema, no cadastro est�o disponibilizadas as seguintes fun��es. 
GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR. 
 
Incluir  um cadastro 
Clique no bot�o Limpar, digite e selecione todos os campos da tela tecle em gravar. 
 
Alterar um cadastro 
Selecione o cadastro atrav�s dos campos CNPJ/CPF, C�digo ou Raz�o, altere o campo desejado e tecle 
no bot�o de Gravar. 
 
Excluir  um cadastro 
Para excluir um cadastro � necess�rio excluir primeiro os dados de Endere�os e prefer�ncia, para tanto 
selecione a pessoa na aba Dados Gerais, entre nas outras abas e clique no bot�o excluir, somente 
depois de excluir todos os lan�amentos relacionados, volte a tela de dados gerais e clique no bot�o 
Excluir. 
 
Observa��o 
Caso existam lan�amentos vinculados a esse produto (Vendas, Or�amentos, Pedidos, Entrada de Itens, 
etc) n�o poder� ser exclu�do. 
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Antes de cadastrar qualquer itens de estoque � necess�rio o cadastramento das informa��es 
auxiliares, conforme rela��o abaixo. 
UNIDADE DE MEDIDA 
Deveram ser registradas todas unidades de medidas dos produtos movimentados no sistema. 
 
Na tela de preenchimento da Unidade de Medida ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da Unidade de Medida. 
Simbologia Deve ser informado a simbologia da unidade de medida. Ex. Pe�a, Pc. 
 
 
GRUPO DE PRODUTOS 
Os grupos de produtos identificam os conjuntos de produtos com as mesmas caracter�sticas fiscais. Ex: 
Grupo: Impressoras 
 
Na tela de preenchimento do cadastro de Grupos ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o do Grupo de Produtos. 
 
SUBGRUPO DE PRODUTOS 
Os subgrupos de produtos identificam um conjunto de produtos que tem as mesmas caracter�sticas de 
um determinado grupo.  
 
Exemplo: 

Grupo  : Impressoras 
Sub Grupo : Jato de Tinta. 

 
Na tela de preenchimento do cadastro de Sub-grupos ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da marca. 
Grupo Deve ser selecionado o grupo que este sub-grupo pertence, caso a grupo n�o exista 

na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
 
MARCA 
Dever�o ser registradas todas as marcas de produtos que empresa trabalha, pois ser� solicitado pelo 
sistema no cadastramento do produto. 
 
Na tela de preenchimento do cadastro de Marcas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da marca. 
 
 
MOTIVOS DE ACERTO DE ESTOQUE 
 
Esta tela permite cadastrar todos os motivos de acerto de estoque, sempre quando for fazer um acerto 
de estoque ser� solicitado o seu motivo. 
 
Na tela de preenchimento do cadastro de Motivos de Acertos de Estoque, ser�o solicitadas as seguintes 
informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da Motivos de Acertos de Estoque. 
 
 
&/$66,),&$d2�),6&$/ 
 
C�digo NCM utilizado pelas industrias para codificar os produtos conforme a TIPI. Este c�digo ser� 
impresso nas notas fiscais de sa�da das empresas com a atividade industrial. 
 
Descri��o   Deve ser informada a descri��o da classifica��o. 
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C�digo de Classifica��o Deve ser informado o c�digo (NCM) da classifica��o fiscal conforme a 
TIPI. 
Para preenchimento do cadastro de Itens de Estoque, ser�o apresentadas 6 telas  de digita��o, sendo, 
³'DGRV�*HUDLV��³2XWUDV�0RHGDV´��³$OtTXRWD�GH�,&06´´��³&RPSRVLomR´��³2So}HV´��³&RPSDWLELOLGDGH´ 
 

   
 
1D�DED�GH�³Dados Gerais´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Refer�ncia Deve ser informado o c�digo do produto, este c�digo poder� 

ser alfanum�rico. Ex. ABC0001 (Obrigat�rio) 
C�digo de Barras Deve ser informado o n�mero de c�digo de barras, este 

numero ser� utilizado para a gera��o da etiqueta de c�digo de 
barras  (N�o Obrigat�rio) 

Tipo (Mat�ria Prima / Revenda) Selecione o tipo de produto que esta sendo cadastrado. 
Origem (Importado / Nacional) Selecione a Origem do produto do produto cadastrado. 
Descri��o Deve ser informado a descri��o / Nome do produto, esta 

descri��o ser� impresso na nota fiscal de sa�da. 
Exibir na Sa�das Selecione se este produto deve ser visualizado nas telas de 

movimenta��o de produtos (Compras, Vendas, Pedidos, 
Or�amentos, etc). 

Valor Unit�rio de Venda Deve ser informado o valor unit�rio de venda do produto, este 
valor ser� levado como sugest�o na tela de vendas. 

Estoque Atual Este campo apresenta o saldo atual do produto em estoque. 
Unidade de Medida Selecione a Unidade de Medida do produto cadastrado, caso 

a unidade de medida n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Subgrupo Selecione o sub grupo que o produto cadastrado pertence, 

caso o sub grupo n�o exista na lista clique no bot�o , para 
cadastr�-lo ou alter�-lo. 

 
Marca Selecione a marca do produto cadastrado, caso a marca n�o 

exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-
lo. 

 
Local Deve ser informado o local onde � armazenado o produto 

cadastrado (N�o Obrigat�rio) 
Desconto Base ICMS (%) Deve ser informado o desconto na Base de Calculo do 

ICMS, para aqueles produtos que por lei tem esse desconto. 
Desconto Base IPI (%) Deve ser informado o desconto na Base de Calculo do IPI, 

para aqueles produtos que por lei tem esse desconto. 
Al�quota do IPI (%) Deve ser informado a al�quota do IPI para aqueles produtos 

industrializados, para as empresas comerciais devera ser 
informado 0 (Zero). 

Situa��o Tributaria Deve ser informado o c�digo da situa��o tribut�ria, composto 
de 3 (tr�s) digito sendo; 

 
 Primeiro Digito ± A Origem da Mercadoria. 

0 ± Nacional 
1 ± Estrangeiro ± Importa��o portado. 
2 ± Estrangeira - Adquirida no mercado interno 
 
2V�'RLV�ÒOWLPRV��'LJLWR�± Tributa��o pelo ICMS 
00 Tributada integralmente. 
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10 Tributada e com cobran�a do ICMS por substitui��o 
tribut�ria. 

 
 
20 Com redu��o de base de c�lculo. 
30 Isenta ou n�o tributada e com cobran�a do ICMS por 

substitui��o tribut�ria 
40 Isenta 
41 N�o tributada 
50 Suspens�o 
51 Diferimento 
60 ICMS cobrado anteriormente por Substitui��o 

tribut�ria. 
70 Com redu��o de base de c�lculo e cobran�a do ICMS 

por substitui��o tribut�ria 
90 Outras 

Quantidade M�nima Deve ser informado a quantidade m�nima permitida em 
estoque, com essa informa��o poder� ser impresso relat�rios 
de todos os produtos nesta condi��o. 

Quantidade M�xima Deve ser informado a quantidade m�xima permitida em 
estoque, com essa informa��o poder� ser impresso relat�rios 
de todos os produtos nesta condi��o. 

Pacote Deve ser informado a quantidade de itens em um �nico 
pacote, somente para produto vendidos em pacotes fechados 
com quantidade superior a uma unidade, caso o produto n�o 
seja negociado em pacote informe o n�mero 1. 

Comiss�o (%) Deve ser informado o valor em porcentagem da comiss�o 
pago por produto, este valor ser� utilizado para calculo das 
comiss�es, caso a escolha do calculo for por produto. 

Classifica��o Fiscal Selecione a classifica��o fiscal, conforme a TIPI, caso a 

classifica��o fiscal n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

 
Centro de Custo   Selecione o centro de custo que o produto pertence. 
 
 
1D�DED�GH�³Outras Moedas´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Valor Unit�rio em Selecione o tipo de moeda que o produto poder� ser 

negociado, caso a classifica��o fiscal n�o exista na lista clique 

no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Quantidade de Moedas Deve ser informado a quantidade de moeda que o produto 

ser� negociado, o sistema utiliza esse valor para converter em 
real na data da cota��o escolhida no momento da venda. 

Utilizar como Moeda Padr�o Selecione esta op��o caso queira que o sistema considere 
esta moeda como padr�o no momento da convers�o, s� 
poder� existir apenas uma moeda padr�o. 

 
 
1D�DED�GH�³Al�quota de ICMS´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
(VWD� WHOD� VRPHQWH� DSDUHFHUD�� FDVR� D� RSomR� ³(PSUHVD� 2SWDQWH� 3HOR� 6LPSOHV� (VWDGXDO´�� HVWHMD�
desabilitada. 
 
Nesta tela ser� registrada a al�quota de ICMS para cada estado para o produto cadastrado. 
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Unidade Federativa Selecione o Estado para registro da al�quota de ICMS, caso o 

Estado n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-
lo ou alter�-lo. 

Al�quota de ICMS Deve ser informado a al�quota do ICMS referente a este 
Estado. 

1D�DED�GH�³Composi��o´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
(VWD� WHOD� VHUi� DSUHVHQWDGD� VH� D� FRQILJXUDomR� GD� HPSUHVD� HVWLYHU� FRP� D� RSomR� GH� ³,QGXVWULD´��
selecionada e servira para compor o produto selecionado. Ex. 
 
Produto: 

Bolo de Morango 
 
Composto por: 
  1pte de Farina de Trigo 
  4 Un de Ovos Brancos 
  20 g de Manteiga 
  500 ml de Leite 
  6 Un de Morango 
 
Com essas informa��es sempre quando for produzido um item composto, o sistema vai baixar as 
mat�rias primas em suas quantidades registradas nesta tela. 
 
Item Deve ser informado a referencia do item que comp�e o 

produto ou se preferir selecione o item na combo ao lado. 
Quantidade Deve ser informado a quantidade do item para compor o 

produto. 
Medida Este campo � apresentado automaticamente, ap�s selecionar 

o item. 
Perda de Produ��o Esta op��o deve ser selecionada, caso o item selecionado n�o 

comp�e o produto, mas � utilizada na fabrica��o do mesmo. 
 
 
1D�DED�GH�³Op��es´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Esta tela devera ser preenchida pelas empresas que precisam de mais detalhamento dos produtos nos 
pedidos, pois poder� ter complemento nos produtos cadastrado e impressos nos pedidos, somente nos 
pedidos. 
 
Descri��o Reduzida / Etiqueta Deve ser informada uma descri��o reduzida para ser impressa 

na etiqueta. 
Descri��o Longa Deve ser informada uma descri��o longa do produto, esta 

descri��o ser� impressa nos relat�rios de pedidos. 
Observa��o Deve ser informado uma observa��o para essa observa��o 

cadastrada. 
 
 
Na aba GH�³Compatibilidade´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Nesta tela poder�o ser relacionados todos os itens compat�veis com o produto cadastrado, no ato da 
venda caso necessite, poder� ser consultado todos  os itens compat�veis com o item vendido no 
momento. 
 
Exemplo 
  Cartucho Impressora Epson LX 300 
 
Compat�vel 
  Impressora LX 810 
  Impressora LX 880 
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Item Deve ser informado a referencia do item compat�vel com o produto ou se preferir 

selecione-o item na combo ao lado. 
 
 
 
SERVI�OS 
 
Nesta rotina permite realizar o cadastramento de todos os servi�os, que ser�o movimentados pelo 
sistema, no cadastro est�o disponibilizadas as seguintes fun��es. 
GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR. 
 
Incluir  um cadastro 
Clique no bot�o Limpar, digite e selecione todos os campos da tela tecle em gravar. 
 
Alterar um cadastro 
Selecione o cadastro atrav�s dos campos CNPJ/CPF, C�digo ou Raz�o, altere o campo desejado e tecle 
no bot�o de Gravar 
 
Excluir um cadastro 
Para excluir um cadastro � necess�rio excluir primeiro os dados de Endere�os e prefer�ncia, para tanto 
selecione a pessoa na aba Dados Gerais, entre nas outras abas e clique no bot�o excluir, somente 
depois de excluir todos os lan�amentos relacionados, volte a tela de dados gerais e clique no bot�o 
Excluir. 
 
Observa��o 
Caso existam lan�amentos vinculados a esse produto (Presta��es de Servi�os, Or�amentos de 
Presta��o de Servi�o, Pedidos de Presta��o de Servi�o, etc) n�o poder� ser exclu�do. 
 
Antes de cadastrar qualquer servi�o � necess�rio o cadastramento das informa��es auxiliares, 
conforme rela��o abaixo. 
 
 
UNIDADE DE MEDIDA 
 
Deveram ser registradas todas unidades de medidas dos servi�os movimentados no sistema. 
 
Na tela de preenchimento da Unidade de Medida ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da Unidade de Medida. 
Simbologia Deve ser informado a simbologia da unidade de medida. Ex. Hora, Hr. 
 
 
 
GRUPO DE SERVI�OS 
 
Os grupos de servi�os identificam os conjuntos de servi�os com as mesmas caracter�sticas fiscais. Ex: 
Grupo: Inform�tica 
 
Na tela de preenchimento do cadastro de Grupos de Servi�os ser�o solicitadas as seguintes 
informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da marca. 
 
 
SUBGRUPO DE SERVI�OS 
 
Os subgrupos de produtos identificam um conjunto de produtos que tem as mesmas caracter�sticas de 
um determinado grupo.  
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Exemplo: 
Grupo  : Inform�tica 
Subgrupo : Consultoria em Sistemas 

 
Na tela de preenchimento do cadastro de Sub-Grupos de Servi�os ser�o solicitadas as seguintes 
informa��es. 
Descri��o Deve ser informado a descri��o de Sub-Grupos de Servi�os. 
Grupo Deve ser selecionado o grupo que este sub-grupo pertence, caso a grupo n�o exista 

na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
 
 
SERVI�OS 
 
Dever�o ser registrados todos os servi�os prestados pela empresa trabalha, pois ser� solicitado pelo 
sistema no cadastramento do da presta��o de servi�os e ser� impresso na nota fiscal de servi�os, no 
cadastro de servi�os est�o disponibilizadas as seguintes fun��es. 
GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR. 
 
Para preenchLPHQWR�GR�FDGDVWUR�GH�6HUYLoRV��VHUmR�DSUHVHQWDGDV���WHODV��GH�GLJLWDomR��VHQGR��³'DGRV�
*HUDLV´�H�³$OtTXRWDV�GH�,66´� 
 

 
 
1D�DED�GH�³Dados Gerais´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Refer�ncia Deve ser informado o c�digo de identifica��o do servi�o, este c�digo 

pode ser alfanum�rico, para cadastrar esse sugerimos que seja o 
c�digo de identifica��o dos servi�os junto a Prefeitura do munic�pio. 

Centro de Custo  Selecione o centro de custo que o produto pertence. 
Subgrupo Selecione o sub grupo que o servi�o cadastrado pertence, caso o sub 

grupo n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou 
alter�-lo. 

Valor Deve ser informado o valor unit�rio do servi�o, este valor servir� de 
sugest�o na tela de Presta��o de Servi�o. 

Unidade Selecione a Unidade de Medida do servi�o cadastrado, caso a 

unidade de medida n�o exista na lista clique no bot�o , para 
cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Natureza Selecione a Natureza de opera��o que pertence o servi�o 

cadastrado, caso a Natureza n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Percentual de Comiss�o Deve ser informado o percentual de comiss�o para os que os 
vendedores recebem pela venda do servi�o. 

ISS (%) Deve ser informado o percentual de ISS, que empresa para dentro do 
munic�pio, caso a empresa pague o ISS no munic�pio de destino, este 
campo dever� ficar zerado. 

INSS (%) Deve ser informado o percentual de reten��o do INSS (11%), caso a 
legisla��o obrigue a reter sobre o servi�o cadastrado. 

CSSL (%) Deve ser informado o percentual de reten��o da CSLL (1%), caso a 
legisla��o obrigue a reter sobre o servi�o cadastrado. 

COFINS (%) Deve ser informado o percentual de reten��o da COFINS (3%), caso a 
legisla��o obrigue a reter sobre o servi�o cadastrado. 

IRRF (%) Deve ser informado o percentual de reten��o da IRRF (1,00 ou 
1,50%), caso a legisla��o obrigue a reter sobre o servi�o cadastrado. 

Reten��o ISS Deve ser selecionado, caso queira que seja feita a reten��o no ato 
da emiss�o da nota fiscal de servi�o. 
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Reten��o CSSL  Deve ser selecionado, caso queira que seja feita a reten��o no ato 
da emiss�o da nota fiscal de servi�o. 

Reten��o INSS  Deve ser selecionado, caso queira que seja feita a reten��o no ato 
da emiss�o da nota fiscal de servi�o. 

Reten��o COFINS Deve ser selecionado, caso queira que seja feita a reten��o no ato 
da emiss�o da nota fiscal de servi�o. 

Reten��o IRRF Deve ser selecionado, caso queira que seja feita a reten��o no ato 
da emiss�o da nota fiscal de servi�o. 

 
1D�DED�GH�³Al�quota de ISS´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}es. 
 
Esta tela dever� ser preenchida nos casos onde a al�quota do ISS deve ser por munic�pio. 
 
Cidade Selecione a Unidade de Medida do servi�o cadastrado, caso a 

unidade de medida n�o exista na lista clique no bot�o , para 
cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Al�quota de ISS  Deve ser informado o percentual de ISS, que empresa para o 
munic�pio selecionado. 

 
USUARIOS 
 
GRUPOS 
 
Deveram ser registrados todos os grupos de usu�rios existente na empresa com suas permiss�es de 
acesso ao sistema, no cadastro de servi�os est�o disponibilizadas as seguintes fun��es. 
GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR. 
 

 
 
Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o   Deve ser informada a descri��o do Grupo de Usu�rios. 
 
Permiss�o para tarefas especiais no frente de caixa  Esta op��o devera estar 

Seleciona, caso o grupo de usu�rios tenha permiss�o para acesso a 
tela de frente de caixa.  

 
Ap�s o cadastro do grupo de usu�rio, devera criar ou alterar as permiss�es do grupo, para isso clique 
no bot�o Permiss�es e sugira a tela. 
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Caso a empresa tenha varias unidades operacionais (Matriz e filiais) e ambas fazem acesso ao sistema, 
antes de dar a permiss�o ao grupo do usu�rio, deve liberar o acesso das unidades operacionais ao 
sistema, para isso clique em Permiss�o de acesso as Unidades Operacionais, onde surgir� a 
seguinte tela: 
 

 
Permite Acesso - Permite acesso ao sistema 
 
Definir como padr�o - Esta op��o devera 
ser selecionada caso a unidade operacional 
seja a Matriz. 
 
Para selecionar a Unidade Operacional e 
permitir o acesso ao sistema, deve ser clicar 
na linha com o a Unidade Operacional 
desejado, com isso os dados aparecer� no 
campo Unidade Operacional e vai habilitar 
o bot�o gravar, a partir dai d� as permiss�es 
desejada e grave. 
 

 
 
Com as unidades operacionais devidamente liberadas para acesso o sistema, volte a tela de grupo de 
usu�rios e clique novamente no bot�o permiss�es e entre no m�dulo de Permiss�o de Acesso as 
Telas. 
 

 
Na tela de Permiss�o de Acesso as Telas, 
deveram ser registradas tela por tela todas as 
permiss�es desse grupo de usu�rio. 
 
Permitir Leitura dos dados ± Com essa op��o 
habilitada, os usu�rios cadastros neste grupo de 
usu�rios ter�o permiss�es para consulta de dados 
a tela selecionada. 
 
Permitir Grava��o e Exclus�o dos Dados ± 
Com essa op��o habilitada, os usu�rios 
cadastrados neste grupo de usu�rios ter�o 
permiss�es para gravar e excluir os dados a tela 
selecionada. 
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868È5,26�'2�6,67(0$ 
 
Nesta tela, poder� ser registrada a senha de cada usu�rio, estes usu�rios deveram ser registrados nas 
telas de Clientes / Fornecedores, Funcion�rios / Colaboradores e Bancos, no cadastro de 
Usu�rios do Sistema,  est�o disponibilizadas as seguintes fun��es. 
GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR. 
 

Para preenchimentos desta tela ser�o 
solicitadas as seguintes informa��es. 
Nome - Deve ser selecionado o nome 
da pessoa. 
Grupo de Usu�rios ± Deve ser 
selecionado o grupo de usu�rios a que 
esta pessoa pertence. 
Login ± Deve ser informado o Nome 
para acesso ao sistema. 
Senha ± Deve ser informada a senha 
para acesso ao sistema, este campo � 
alfanum�rico. 
N�vel de Experi�ncia 
Iniciante ± Em todas as telas ser� 
feita uma consist�ncia e caso de uma 
campo obrigat�rio n�o for preenchido, 
surgira uma tela com a mensagem do 
campo obrigat�rio, caso a op��o 
escolhida for a Experiente n�o surgir� 
esta tela, ficando a mensagem no 
rodap� esquerdo da tela. 

 

 
 
$/7(5$d2�'(�6(1+$ 
 
Esta tela permite ao usu�rio que acessou o sistema, alterar sua senha de acesso. 
 

Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as 
seguintes informa��es. 
 
Senha Atual ± Deve ser informada a senha de 
acesso atual. 
 
Nova Senha ± Deve ser informada a nova senha 
para acesso. 
 
Confirma��o ± Deve ser confirmada a nova senha. 

 
 
 
LOCALIDADES 
 
Paises 
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Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as 
seguintes informa��es. 
Descri��o ± Deve ser informada o nome do pa�s. 
Continente ± Deve ser selecionado o continente 
que o pais pertence. 
C�digo do Pais ± Deve ser informado o c�digo do 
pais. 

 
 
 
 
 
UNIDADES FEDERATIVAS 
 

Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas 
as seguintes informa��es. 
Descri��o ± Deve ser informada a descri��o do 
estado. 
Pais ± Deve ser selecionado o Pais que o estado 
pertence. 
Sigla (UF) ± Deve ser informada a sigla do 
estado. 

 
 
CIDADES 
 

Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as 
seguintes informa��es. 
Descri��o ± Deve ser informada a descri��o da 
cidade. 
Unidade Federativa ± Deve ser selecionada o 
Estado que a cidade pertence. 
C�digo DDD ± Deve ser informado o c�digo DDD 
da cidade. 
C�digo IATA ± Deve informado o c�digo IATA da 
cidade. 

 
 
BAIRROS 
 

Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as 
seguintes informa��es. 
Descri��o ± Deve ser informada a descri��o do 
Bairro. 
Cidade ± Deve ser selecionada a Cidade que o 
Bairro pertence. 
 

 
 
ROTEIROS 
Permite cadastramento de roteiros de bairros a ser seguido por motorista e roteiro de viagens. 
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Para preenchimentos desta tela ser�o 
solicitadas as seguintes informa��es. 
Esta tela se divide em 2 partes. 
³'DGRV�*HUDLV´ 
Descri��o ± Deve ser informada a 
descri��o do Roteiro. 
Observa��o ± Deve ser informada uma 
observa��o sobre o roteiro. 
³%DLUURV´ 
Bairro ± Deve ser selecionado o 
bairro. 
6HT�rQFLD� ± Deve ser informada a 
VHT�rQFLD�D�VHU�Rbedecida no roteiro. 
 

 
 
PLANO DE CONTAS 
 
Permite cadastramento de contas estruturado em forma de arvore, e estas contas ser� utilizado por 
todo o sistema sempre. 
 
Nesta tela, poder�o ser registradas as contas de receitas e despesas e esta estrutura em forma de 
arvore, ser� utilizado por todo o sistema quando solicitar informa��es financeiras, possibilidade a 
emiss�o de v�rios relat�rios gerenciais e de apoio, estas telas est�o disponibilizadas as seguintes 
fun��es. 
GRAVAR, EXCLUIR, LIMPAR, SAIR. 
 

                   
 
 Para o cadastramento correto das contas, deve ser obedecer a seguinte ordem. 

 
Primeiro: Cadastrar o Grupo da Conta.   

Exemplo:  1  Receitas 
Segundo: Cadastrar o Subgrupo da conta.    

Exemplo:  1.01  Vendas 
Terceiro: Cadastrar a conta.      

Exemplo:  1.01.0001 Vendas de Mercadorias ICMS / IPI 
 

GRUPO DE CONTAS 
 
Descri��o Deve ser informada a descri��o do sub grupo. 
C�digo  Deve ser informado o n�mero do sub grupo 
Tipo  Deve ser selecionado o tipo de grupo Receita ou Despesa 
Grupo Deve ser selecionado o grupo de conta, caso o grupo de conta n�o exista na lista 

clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
 
CONTAS 
 
Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informada a descri��o da contas. 
C�digo  Deve ser informado o n�mero da conta. 



            

    
   Vers�o 1.047 ² Dezembro / 2005                                                                           P�gina 25 de 95 

CNPJ/ 

 
Help on Line - AeroSoft Gestor Empresarial 

Tipo  Deve ser selecionado o tipo de grupo Receita ou Despesa 
Sub grupo Deve ser selecionado o subgrupo da conta, caso o subgrupo de conta n�o exista na 

lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
 
 
FINANCEIRO 
 
$'0,1,675$'25$�'(�&$572�'(�&5e',72 
Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Raz�o  Deve ser informada a Raz�o Social da Empresa. 
Fantasia Deve ser informado o nome de fantasia da empresa. 
Contato  Deve ser informado a pessoa de contato na empresa. 
Observa��o Deve ser informado uma observa��o sobre o cadastrado. 
 
 
 
BANCOS 
Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Raz�o  Deve ser informada a Raz�o Social da Empresa. 
Fantasia  Deve ser informado o nome de fantasia da empresa. 
N�mero  Deve ser informado a n�mero de identifica��o do banco. 
Contato  Deve ser informado a pessoa de contato na empresa. 
Observa��o Deve ser informado uma observa��o sobre o cadastrado. 
 
CAIXAS 
Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o  Deve ser informada do Caixa, Ex. Caixa 01 - Tesouraria. 
 
CENTRO DE CUSTOS 
Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informada a descri��o do Centro de Custo, Ex. Setor Financeiro. 
C�digo  Deve ser informado a c�digo de identifica��o do centro de custo, este campo pode 

ser alfanum�rico, Ex. FIN-01 
Observa��o Deve ser informado uma observa��o sobre o cadastrado. 
 
&/$66,),&$d2�),6&$/ 
Classifica��o fiscal � o c�digo de identifica��o dos produtos industrializados conforme a TIPI (Tabela de 
Imposto Sobre Produtos Industrializados) 
 
Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informada a descri��o da Classifica��o Fiscal, Ex. Setor 

Financeiro. 
C�digo da Classifica��o Deve ser informado o c�digo do produto, conforme enquadramento 

na TIPI. 
 
&21',d®(6�'(�3$*$0(172 
 
Nesta tela � permitido formatar a condi��o de pagamento de uma forma que as datas de vencimentos 
sejam gerados de forma autom�tica pelo sistema. 
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Tipo de Pagamento - Deve ser selecionado o tipo de 
pagamento (Boleto, Duplicatas, etc.) 
Descri��o - Deve ser informado a descri��o da 
condi��o de pagamento (30 DDL, 45 DDL, etc) 
Entrada - deve ser informada se nesta CP ser� cobrada 
uma entrada ou n�o. 
Juros A.M. ± Deve ser selecionada a forma de calculo 
dos juros, caso haja. 
Quantidade de Parcelas ± Deve ser informado a 
quantidade de parcelas que existe nesta condi��o. 
Periodicidade ± Deve ser informada a periodicidade 
em dias da condi��o de pagamento. 
Dias da Primeira Parcela ± Quantidade de dias para o 
vencimento da primeira parcela. 
Baixar automaticamente os lan�amentos no ato da 
venda ± Deve ser selecionado caso o o lan�amento 
seja a vista, com isso dever� selecionado em qual conta 
(financeiro) deve lan�ado. 

 
CONTAS CORRENTE 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento de todas as contas bancarias movimentado pelo sistema. 
 
Para preenchimentos desta tela ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
N�mero Deve ser informada o c�digo da conta . 
Ag�ncia Deve ser informado o c�digo da Ag�ncia Bancaria. 
Banco Deve ser Selecionado o banco que pertence esta conta. 
 
 
MOEDAS 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento de todas as moedas que a empresa negocia seus produtos, 
para fazer o cadastramento corretamente esta tela � divide em duas partes ³'DGRV� *HUDLV´ e 
³ËQGLFHV�0RQHWiULRV´. 
 

     
 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
1D�DED�GH�³Dados Gerais´��VHUmR�VRlicitados as seguintes informa��es. 
 
Descri��o  Deve ser informada a descri��o da Moeda, Ex.: D�lar Americano 
S�mbolo  Deve ser informado a simbologia da moeda, Ex.: US$ 
Observa��o Deve ser informada uma observa��o sobre a moeda (N�o Obrigat�rio) 
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Na aba dH�³ËQGLFHV�0RQHWiULRV´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Data  Deve ser informada a data da cota��o da moeda. 
Valores em Reais Deve ser informado o valor da cota��o da moeda neste dia. 
 
 
1$785(=$�'(�23(5$d2 
 
Nesta tela � permitidos o cadastramento dos CFOP (Nota Fiscal de Venda / Sa�da) e o C�digo de 
Servi�os (Nota Fiscal de Servi�os). 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informada a descri��o da Moeda, Ex.: D�lar Americano 
Abreviatura para  
Impress�o na NF  Deve ser informada a descri��o abreviada para ser impressa na nota 

fiscal 
C�digo    Deve ser informado o c�digo da natureza de opera��o 
Entrada / Sa�da Deve ser selecionado se a natureza � de entrada ou sa�da na nota. 
Influencia no Estoque Deve ser selecionado, caso a natureza de opera��o cadastrada 

controle as Entrada e Sa�da dos produtos em Estoque. 
Plano de Contas Deve ser selecionada a conta que deve ser acumulada todas as 

vezes que for inserida uma informa��o com este CFOP, este acumulo 
servir� para impress�o dos relat�rio gerencias, como DRE 
(Demonstra��o de Resultado do Exerc�cio), entre outros. 

Utiliza esta Natureza 
De Opera��o no Frente 
De caixa Quando a op��o Frente de Caixa estiver selecionada na tela de 

configura��o inicial do sistema, ser� necess�rio o preenchimento 
desse campo, juntamente com o CFOP que ser� utilizado no frente de 
caixa (Ex. 5.102 ± Venda de Mercadorias) 

Controlar Estoque de 
Terceiro no Processo 
De Produ��o Para as empresa industriais (devidamente selecionada na tela inicial 

do sistema), o sistema poder� controlar os estoque de itens (Mat�ria 
prima, produtos), em poder de terceiros (Ex. Empresas de Confec��o 
que manda terceiros fazer as confec��es dos seus produtos e precisa 
controlar o quanto cada um (terceiro) possui de material em seu 
poder) 

 
Classifica��o Este campo permite o cadastro de uma observa��o do CFOP, sempre 

que o usu�rio estiver com alguma d�vida de qual CFOP usar na 
opera��o, � s� selecionar o CFOP e tirar sua d�vida neste campo. E. 
CFOP 5.102, Classifica��o: este CFOP devera ser utilizado nas 
opera��es de venda de mercadorias dentro do estado. 

 
 
352*5$0$d2�'(�5(&(%,0(1726���3$*$0(1726 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das provis�es das receitas ou despesas fixas da empresa, 
sempre no primeiro dia e o primeiro acesso no m�s o sistema executa esta rotina realizados as 
provis�es nela cadastradas. Ex. Pagamento Contador, Vencimento dia 05.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Hist�rico / Descri��o Deve ser informado o hist�rico do lan�amento, caso queira consultar 

o registro, clique na combo (seta no final do campo). 
Pessoa Deve ser selecionada a pessoa envolvida no lan�amento, esta 

sele��o poder� ser feita pelo campo do CNPJ / CPF ou pelo campo do 
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nome, selecionando na combo, caso o subgrupo de conta n�o exista 

na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Senso Deve ser selecionado o tipo de lan�amento que deve ser gerado 

(Contas � Receber ou � Pagar). 
Dia do Vencimento  Deve ser informado o dia do vencimento do lan�amento. 
Plano Deve ser selecionado o plano de contas que ser� acumulado o 

lan�amento, caso o subgrupo de conta n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Valor   Deve ser informado o valor do lan�amento. 
Tipo Deve ser selecionado o tipo de pagamento do documento (Boleto, 

Cheque, etc) 
Centro de Custo Selecione o centro de custo que o cadastro pertence (Obrigat�rio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAIXA DE VALORES DE COMISSIONAMENTO 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento de faixa de valores para calculo das comiss�es aos 
vendedores.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Valor Inicial Deve ser informado o valor acumulado inicial da vendas do vendedor 

para calculo da comiss�o. 
Valor Final Deve ser informado o valor acumulado Final da vendas do vendedor 

para calculo da comiss�o. 
Percentual de Comiss�o Deve ser informado o percentual de comiss�o para a faixa de vendas. 

Exemplo 1: 
 Valor Inicial  R$ 20.000,00 
 Valor   R$ 40.000,00 
 Percentual aplicado   4,00% 
 
Exemplo 2: 
 Valor Inicial  R$ 40.000,01 
 Valor   R$ 60.000,00 
 Percentual aplicado  5,00% 
 
 

TABELA DE IMPOSTO DE RENDA PF 
 
Nesta tela � permitido da tabela de calculo do imposto de renda pessoa f�sica, esta tabela ser� 
utilizada no processamento da comiss�o dos vendedores pessoa f�sica, para calculo do Imposto de 
Renda.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Valor Inicial Deve ser informado o valor da faixa inicial do valor da base de calculo 

do imposto de renda. 
Valor Final Deve ser informado o valor da faixa final do valor da base de calculo 

do imposto de renda. 
Percentual de Imposto Deve ser informado o percentual do imposto na faixa selecionada. 
Valor � Deduzir  Deve informada o valor a deduzir do imposto. 
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Exemplo da Tabela (Ano 2005) 
  

Valor Inicial  Valor Final  Imposto (%)  Valor a Deduzir 
             0,00      1.164,00       0,00           0,00 
       1.164,01      2.326,00     15,00       174,60 
       2.326,01     999.999.999,00     27,50       465,35 
 
 

DIVERSOS 
 

7,326�'(�2&255Ç1&,$6 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos tipos de ocorr�ncias que ser� utilizado na tela do CRM 
(Central de Relacionamento)..  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o do tipo de ocorr�ncia. 

 
 
 
 

ATIVIDADES COMERCIAIS 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das Atividades Comerciais a ser utilizado no cadastro de 
pessoas (Clientes, Fornecedores, Funcion�rios, etc).  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da Atividade Comercial. 
 
 
+,67Ï5,&26�'(�2%6(59$d®(6 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das observa��es a ser utilizada nos campos de observa��es 
nas telas de Venda, Presta��es de Servi�os, Entrada de Itens, Outras Sa�das, Outras Sa�das, Pedido de 
(Venda, Servi�os) e Or�amentos (Venda, Servi�os).  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da Observa��o. 
Hist�rico Deve ser informado o hist�rico cadastrado. 
 
Exemplo 
Descri��o Empresa Optante pelo Simples Federal 
Hist�rico (PSUHVD�RSWDQWH�SHOR�VLPSOHV�IHGHUDO��FRQIRUPH�OHL�Q����������GH����

de Dezembro de 1996. 
 
ATIVIDADES 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das Atividades a serem utilizadas na tela de Contrato.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da Observa��o. 
Servi�o Deve ser informado o hist�rico cadastrado, caso o servi�o n�o exista 

na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Servi�o Tomado S�o os servi�os contratos por sua empresa de terceiros. 
 Valor Unit�rio Deve ser informado o valor unit�rio do servi�o tomado. 
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 Unidade de Medida Deve ser selecionado a unidade de medida do servi�o tomado 

caso o servi�o n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-
lo ou alter�-lo. 

Servi�o Prestado  S�o os servi�os que sua empresa presta a terceiros. 
 Valor Unit�rio Deve ser informado o valor unit�rio do servi�o prestado. 
 Unidade de Medida Deve ser selecionado a unidade de medida do servi�o tomado 

caso o servi�o n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-
lo ou alter�-lo. 

 
ESTADOS CIVIS 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos Estados Civis existente para pessoas f�sicas e ser� 
utilizado nas telas de pessoas (Clientes, Funcion�rios, etc).  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o do Estado Civil. 
 
 
 
 
 
)81d®(6 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das Fun��es exercidas pelos Funcion�rios Colaboradores.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o da Fun��o. 
 
 
G5$86�'(�,16758d®(6 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos Graus de Instru��es de um Funcion�rios  ou colaborador 
Colaboradores.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o Deve ser informado a descri��o do Grau de Instru��o. 
 
 
LOCAIS 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos Locais de trabalho existentes nos clientes, esta informa��o 
ser� utilizada na tela de Contratos.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o  Deve ser informada a descri��o do Local do trabalho do cliente. 
Cliente Deve ser selecionado o cliente par ao local de trabalho cadastrado, caso o 

servi�o n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
 
PERIODICIDADE 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das periodicidades de vencimentos dos contratos, esta 
informa��o ser� utilizada na tela de Contrato.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
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Descri��o  Deve ser informada a descri��o da Periodicidade. 
N�mero de Dias Deve ser informado o n�mero de dias da vig�ncia do contrato. 
 
 
PROJETOS 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos projetos existente por cliente, esta informa��o ser� 
utilizada na tela de Contratos.  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Descri��o  Deve ser informada a descri��o do Projeto do Cliente. 
Cliente Deve ser selecionado o cliente do projeto, caso o servi�o n�o exista na lista 

clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE III ± MOVIMENTOS 
 
FRENTE DE CAIXA ±�9(1'$�%$/&2 
 
Nesta tela � permitido o atendimento de cliente no frente de caixa, permitindo realizar as vendas e 
uma forma mais r�pida e a utiliza��o de Cupom Fiscal e leitor de c�digo de barras.  
 
Ao acessar esta tela ser� verificado a c�digo do CFOP de devera ser utilizado nas vendas realizadas, 
caso n�o esteja cadastrado aparecera antes a tela de cadastro do CFOP, logo apos ser consistido esta 
fase ser solicitado a senha de acesso a esta tela. 
 
Apresenta��o da Tela do Frente de Caixa. 
Para as empresas que gostariam que no momento da venda, aparecessem a imagem do produto, � 
necess�rio que seja criados os arquivos das imagens (.pg, bmp, etc), salvando-as na pasta 
\ASGestor\Arquivos\)RWRV´��VHQGR�VHX�QRPH�R�numero do c�digo de barras do produto. 
 
Exemplo 
  Produto:    Cartucho Preto Impressora 930C 
  C�digo de barras:   789576987009 
  Arquivo da Imagem:  789576987009.jpg 
 
Com isso, sempre que for digitado o c�digo de barras do produto, sua imagem ser� mostrada na tela 
do frente de caixa no lugar onde � mostrado o logotipo da AeroSoft. 
 
Da mesma forma a empresa poderia escolher sempre mostrar sua logomarca, para isso dever� salvar 
o arquivo do logotipo com o nome logoempresa.jpg na pasta \ASGestor\Arquivos\Fotos. 
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Nesta tela s�o apresentados 8 bot�es de a��o. 
 
Iniciar Venda Deve ser pressionado quando for iniciada uma opera��o venda. 
Fechar Venda Deve ser pressionado no momento que for encerrar a venda, ou seja, 

quando terminar de relacionar os produtos e passar para a �rea de 
recebimento da venda. 

Excluir Venda Antes do encerramento da venda � poss�vel a exclus�o total da 
venda, neste caso basta pressionar este bot�o. 

Cancelar Cupom Preso Quando estiver sendo impresso o cupom fiscal e por um motivo 
qualquer, prende o cupom fiscal na impressora, � poss�vel cancelar o 
�ltimo cupom impresso e realizar uma nova venda. 

Consultar Produto  Para consultar a lista de produto dispon�vel para venda. 
Excluir Produto  Permite excluir da lista de venda um determinado produto. 
Alterar Quantidade Permite alterar a quantidade vendida de um determinado produto na 

lista. 
Sair    Sai da tela de frente de caixa retornando a tela principal. 
 
Para Realizar uma venda, siga os passos abaixo. 
 

Apos entrar na tela principal do frente de caixa, pressione o bot�o  , 

digite o c�digo de barras do produto ou consulte-o pressionando o bot�o , 
se possuir um leitor de c�digos de barras, fa�a a leitura do c�digo atrav�s do equipamento. 
 
Caso a quantidade do produto seja diferente de 1, antes de digitar ou selecionar o produto altere o 
campo quantidade pela quantidade desejada. 
 



            

    
   Vers�o 1.047 ² Dezembro / 2005                                                                           P�gina 33 de 95 

CNPJ/ 

 
Help on Line - AeroSoft Gestor Empresarial 

Necessitando de excluir um produto da lista, selecione o produto, clicando na lista e no produto 

desejado, logo em seguida clique em . 
 

Caso necessite excluir toda a venda clique em  
 
Feito a inclus�o de todos os itens da venda, agora tem que fazer o encerramento da venda, para iniciar 

o encerramento clique em , vai aparecer a tela de fechamento de venda: 
 

 
 
Recebimento em dinheiro Para os recebimentos em dinheiro digite seu recebimento no campo 
Valor em Dinheiro. 
 
Recebimento em Outros pagamentos Para os recebimentos com outros tipos de 

pagamentos (Cart�o de Credito, Boleto, etc), clique em , vai surgir a tela 
para digita��o da forma de pagamento, com a finaliza��o desta tela, j� ser� gerado o contas a 
receber. 
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Depois de gerados todas as outras formas de pagamento, fechem esta tela clicando em 

, retornando a tela de Fechamento de venda. 
 

Para finalizar a opera��o e imprimir o cupom fiscal, clique em  vai 
retornar a tela principal do frente de caixa. 
 
Quando estiver sendo impresso o cupom fiscal e por um motivo qualquer, prende o cupom fiscal na 
impressora, � poss�vel cancelar o �ltimo cupom impresso e realizar uma nova venda, para isso clique 

no bot�o . 
 
Ao clicar no bot�o de Sair, ser� solicitada a senha do usu�rio para sair do frente de caixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDAS 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das vendas, gerando automaticamente o contas a receber e 
colocando as vendas em uma ordem de impress�o de notas fiscais.  
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Para o devido cadastramento da venda esta tela se divide em 3 partes Dados Gerais, Itens e 
Financeiro, para passar para as telas seguintes, primeiro tem que finalizar a tela Dados Gerais. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transa��o N�mero gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite 

consulta uma venda j� realizada devera digite o n�mero da 

transa��o e pressionar a tecla enter ou clicar no bot�o  

ou se preferir clique no bot�o  para listar as vendas 
realizadas conforme sele��o estabelecida pelo usu�rio. 

Data Deve ser informada a data da realiza��o da venda, ser� 
utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento, 
dependendo da condi��o de pagamento. 

Centro de Custo   Deve ser selecionado o centro de custo da transa��o. 
Tipo de Pagamento Deve ser selecionado o tipo de pagamento da venda (Boleto, 

Duplicatas, cheques, etc). 
Condi��o de Pagto. Deve ser selecionada a condi��o de pagamento conforme 

o tipo de pagamento selecionado, caso o subgrupo de conta 

n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou 
alter�-lo. 

Consumidor Final Esta op��o devera ser selecionada, caso a venda for realizada 
a um consumidor final, para as empresas industriais, o valor 
do ipi ser� somado na base de calculo do ICMS. 

N�mero Nota Fiscal Este campo n�o � digit�vel, ser� mostrado o n�mero da nota 
fiscal que foi emitida logo ap�s a impress�o da nota fiscal no 
PyGXOR�),1$1&(,52�!!!�(0,662�'(�127$�),6&$/� 

N�mero do Pedido Deve ser informado o n�mero do pedido de venda, caso 
exista (N�o Obrigat�rio) 

CFOP / Natureza de Opera��o Deve ser selecionado o CFOP da opera��o realizada, caso o 

subgrupo de conta n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
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Cliente Deve ser selecionado o cliente da venda, a sele��o poder� 
ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s do nome 
do cliente, caso o subgrupo de conta n�o exista na lista clique 

no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Vendedor Deve ser selecionado o vendedor dessa opera��o a sele��o 

poder� ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s 
do nome do cliente, caso o subgrupo de conta n�o exista na 

lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
O frete ser� pago pelo cliente Esta op��o deve ser selecionada, caso o frete da opera��o 

for paga pelo cliente. 
Outras Informa��es Deve ser informado uma observa��o sobre a opera��o, essa 

observa��o ser� impresso no campo dados adicionais da 
nota fiscal. 

Os Bot�es 
 

 

 
Permite chamar a tela de cadastramento / altera��o do endere�o do cliente, para 
impress�o na nota fiscal. 
 
 
 
Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento 
dos dados do volume da mercadoria. 
 
 
 
Permite chamar a tela onde lista as ultimas compras de produtos realizadas pelo 
cliente selecionado. 

 
 
 
TELA DO ENDERE�O DO CLIENTE 
 
Esta tela j� vem preenchida conforme o cadastro do endere�o comercial do cliente, caso necessite 
alter�-lo basta digitar os campos do endere�o. 
 

 
 
 
 
 
TELA DE DADOS DO TRANSPORTE 
 
Esta tela somente ser� apresentada, caso a op��o Obrigar indica��o dos dados de transporte no 
ato da transa��o na tela de configura��o inicial esta selecionado. 
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Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transportadora Deve ser selecionada a transportadora que far� o transporte das 

mercadorias negociadas, a sele��o poder� ser feita atrav�s do CNPJ / 
CPF ou na combo atrav�s do nome da transportadora, caso a 
empresa fa�a o transporte das mercadorias, n�o necessitando de 
transportadora, entre no cadastro FERRAMENTAS >> DADOS DA 
EMPRESA (UNIDADE OPERACIONAO e selecione a op��o de 
transportado no cadastro, com isso em vez de colocar na nota fiscal 
NOSSO CARRO, selecione a pr�pria empresa como transportadora 
com isso a nota fiscal ficara com os dados de transporte mais 
detalhados). 

Placa do Veiculo  Deve ser informado a placa do veiculo de transporte. 
Estado (UF) da Placa Deve ser informado a UF da placa do veiculo de transporte. 
Quantidade   Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigat�rio). 
Esp�cie    Deve ser informada a esp�cie de mercadorias transportada. 
Marca    Deve ser informado a marca das mercadorias transportas. 
N�mero   Deve ser informado o n�mero das mercadorias transportadas. 
Peso Bruto   Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias. 
Peso Liquido   Deve ser informado o peso liquido das mercadorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7(/$�'(�+,67Ï5,&2�'(�9(1'$6 
 
Esta tela apresenta as �ltimas vendas por produto realizadas pelo o cliente selecionado, com seu valor, 
quantidade e suas notas emitidas, com a op��o de imprimir a sele��o. 
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1D�DED�GH�³Itens´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
Somente ter� acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais j� estive gravada. 
 

 
 
Referencia Selecione o produto desejado, se preferir poder� ser 

selecionado digitando a refer�ncia e teclar enter, caso o 

subgrupo de conta n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo, para verificar a compatibilidade 

do produto clique no bot�o . 
Quantidade Atual em Estoque Ao selecionar o produto para inclus�o ser� mostrado o seu 

saldo em estoque no momento atual, caso o seu saldo seja 
negativo a quantidade vai aparecer em vermelho. 

Moeda Para o produto selecionado no seu cadastro estiver 
preenchido os dados de outras moedas, esta tela ser� 
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habilitada para o preenchimento da data de cota��o dos 
valores para Real. 

Real / Outras Selecione o tipo de moeda para a convers�o. 
Cota��o Valor da cota��o da moeda na data selecionada, poder� ser 

preenchido com diretamente neste campo, caso n�o este 
cadastrados na tela de Moeda. 

Data Deve ser informado a data de convers�o da moeda. 
Valor Unit�rio Deve ser informado o valor unit�rio em moeda estrangeira. 
Valor do Produto Valor preenchido automaticamente pelo sistema,  conforme o 

cadastro do Item em Estoque (Produtos),   caso este 
produto seja negociado com valor de outra moeda, o mesmo 
� convertido automaticamente pela data da venda. 

Desconto (%) Deve ser informado o valor do desconto do produto 
negociado, este valor deve ser em porcentagem. 

Valor Unit�rio (R$) Deve ser informado o valor unit�rio de venda, j� vem 
automaticamente preenchido com o valo do produto, j� 
cadastrado no cadastro de itens, podendo ser alterado caso 
necess�rio. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade negociada, o sistema calcula 
o valor total e os impostos (ICMS / IPI) automaticamente, 
bastando para isso teclar ENTER ou clicar no bot�o Gravar. 

Percentual do IPI (%) Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI, este 
campo j� vem preenchido automaticamente pelo sistema, 
quando existir este campo no cadastro de Itens. 

Valor do IPI Este campo � calculo automaticamente pelo sistema, mas 
pode ser alterado caso necess�rio. 

Percentual do ICMS (%) Deve ser informado caso haja, o percentual do ICMS, este 
campo j� vem preenchido automaticamente pelo sistema, 
quando existir este campo no cadastro de Itens. 

Valor do ICMS Este campo � calculo automaticamente pelo sistema, mas 
pode ser alterado caso necess�rio. 

 
Como Alterar um dado de um item 
Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da 
lista, altere o campo desejado e tecle ENTER ou clique em Gravar. 
 
 
Como Excluir um item da lista. 
Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da 
lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
 
1D�DED�GH�³Financeiro´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Esta aba permite visualizar os vencimentos dos t�tulos das venda, esse valores j� est�o provisionados 
no contas a receber e a impress�o dos dados na nota fiscal. 
 
&DVR� R� XVXiULR� WHQKD� HVFROKLGR� D� FRQGLomR� GH� SDJDPHQWR� ³Diversos´�� HVWD� WHOD�n�o � gerada pelo 
sistema, ficando a cargo do usu�rio o seu preenchimento, para registro no contas a receber e a 
impress�o dos dados na nota fiscal. 
 
Para a op��o de coQGLomR�GH�SDJDPHQWR�³'LYHUVRV´�R�XVXiULR�GHYHUD�SUHHQFKHU�RV�VHJXLQWHV�FDPSRV� 
 
Emiss�o Deve ser informado a data de emiss�o do t�tulo, em muitos casos essa data � 

a data da venda. 
Vencimento  Deve ser informado a data de vencimento da parcela. 
Valor � Pagar  Deve ser informado o valor do t�tulo. 
Documento Deve ser informado o n�mero do t�tulo gerado, este n�mero poder� ser o 

n�mero da transa��o ou n�mero da nota fiscal. 
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Como Excluir uma Venda (Transa��o) j� realizada. 
Dever� ser exclu�da em cascata, de traz para frente, ou seja: 
 
Primeiro: Dever� excluir todos os itens listas na aba de Itens, selecione o item na lista, clicando no 
item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
Segundo: Ap�s excluir todos os itens, voltar na tela de Dados Gerais e clicar no bot�o Excluir. 
 
 
35(67$d2�'(�6(59,d26 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos servi�os prestados, gerando automaticamente as contas a 
receber e colocando as opera��es de servi�os em uma ordem de impress�o de notas fiscais.  
 
Para o devido cadastramento da presta��o de servi�os esta tela se divide em 3 partes Dados Gerais, 
Servi�os e Financeiro, para passar para as telas seguintes, primeiro tem que finalizar a tela Dados 
Gerais. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transa��o N�mero gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite 

consulta uma presta��o de servi�o j� realizada digite o 
n�mero da transa��o e pressione a tecla enter ou clicar no 

bot�o  ou se preferir clique no bot�o  para listar os 
servi�os realizados conforme sele��o estabelecida pelo 
usu�rio. 

Data Deve ser informada a data da realiza��o da presta��o de 
servi�os, ser� utilizada como data base para calculo dos dias 
de vencimento, dependendo da condi��o de pagamento. 

Centro de Custo   Deve ser selecionado o centro de custo da transa��o. 
Tipo de Pagamento Deve ser selecionado o tipo de pagamento da venda (Boleto, 

Duplicatas, cheques, etc). 
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Condi��o de Pagto. Deve ser selecionada a condi��o de pagamento conforme 
o tipo de pagamento selecionado, caso o subgrupo de conta 

n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou 
alter�-lo. 

N�mero Nota Fiscal Este campo n�o � digit�vel, ser� mostrado o n�mero da nota 
fiscal que foi emitida logo ap�s a impress�o da nota fiscal no 
PyGXOR�),1$1&(,52�!!!�(0,662�'(�127$�),6&$/� 

N�mero do Pedido Deve ser informado o n�mero do pedido de venda, caso 
exista (N�o Obrigat�rio) 

CFOP / Natureza de Opera��o Deve ser selecionado a natureza de opera��o realizada, caso 

a natureza de conta n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Cliente Deve ser selecionado o cliente da Presta��o de Servi�o, a 
sele��o poder� ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo 
atrav�s do nome do cliente, caso o cliente n�o exista na lista 

clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Vendedor Deve ser selecionado o vendedor dessa opera��o a sele��o 

poder� ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s 
do nome do cliente, caso o vendedor n�o exista na lista clique 

no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
O frete ser� pago pelo cliente Esta op��o deve ser selecionada, caso o frete da opera��o 

for paga pelo cliente. 
Outras Informa��es Deve ser informado uma observa��o sobre a opera��o, essa 

observa��o ser� impresso no campo dados adicionais da 
nota fiscal, caso exista. 

Os Bot�es 
 

 

 
Permite chamar a tela de cadastramento / altera��o do endere�o do cliente, para 
impress�o na nota fiscal. 
 
 
Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento 
dos dados do volume da mercadoria. 
 
 
 
Permite chamar a tela onde lista as ultimas compras de produtos realizadas pelo 
cliente selecionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELA DO ENDERE�O DO CLIENTE 
 
Esta tela j� vem preenchida conforme o cadastro do endere�o comercial do cliente, caso necessite 
alter�-lo basta digitar os campos do endere�o. 
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TELA DE DADOS DO TRANSPORTE 
 
Esta tela somente ser� apresentada, caso a op��o Obrigar indica��o dos dados de transporte no 
ato da transa��o na tela de configura��o inicial esta selecionado. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transportadora Deve ser selecionada a transportadora que far� o transporte das 

mercadorias negociadas, a sele��o poder� ser feita atrav�s do CNPJ / 
CPF ou na combo atrav�s do nome da transportadora, caso a 
empresa fa�a o transporte das mercadorias, n�o necessitando de 
transportadora, entre no cadastro FERRAMENTAS >> DADOS DA 
EMPRESA (UNIDADE OPERACIONAO e selecione a op��o de 
transportado no cadastro, com isso em vez de colocar na nota fiscal 
NOSSO CARRO, selecione a pr�pria empresa como transportadora 
com isso a nota fiscal ficara com os dados de transporte mais 
detalhados). 

Placa do Veiculo  Deve ser informado a placa do veiculo de transporte. 
Estado (UF) da Placa Deve ser informado a UF da placa do veiculo de transporte. 
Quantidade   Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigat�rio). 
Esp�cie    Deve ser informada a esp�cie de mercadorias transportada. 
Marca    Deve ser informado a marca das mercadorias transportas. 
N�mero   Deve ser informado o n�mero das mercadorias transportadas. 
Peso Bruto   Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias. 
Peso Liquido   Deve ser informado o peso liquido das mercadorias. 
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7(/$�'(�+,67Ï5,&2�'(�35(67$d2�'(�6(59,d26 
 
Esta tela apresenta as �ltimas opera��es de presta��o de servi�os realizadas para o cliente 
selecionado, com seu valor, quantidade e suas notas emitidas, com a op��o de imprimir a sele��o. 
 

 
 
 
 
1D�DED�GH�³Itens´��VHUmR�VROLFLWados as seguintes informa��es. 
 
Somente ter� acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais j� estive gravada. 
 

 
 
Servi�o Selecione o servi�o desejado, se preferir poder� ser 

selecionado digitando o seu c�digo e teclar enter, caso o 

servi�o n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-
lo ou alter�-lo 
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Valor Unit�rio (R$) Deve ser informado o valor unit�rio da Presta��o de Servi�os, 
j� vem automaticamente preenchido com o valo do servi�o j� 
cadastrado no cadastro de Servi�os, podendo ser alterado 
caso necess�rio. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade negociada, o sistema calcula 
o valor total e os impostos servi�os (ISS)  e retidos (ISS, 
IRRF, Pis, Cofins e Contribui��o Social sobre o Lucro) 
automaticamente, bastando para isso teclar ENTER ou clicar 
no bot�o Gravar. 

Percentual do ISS (%) Este campo j� vem preenchido, conforme seu cadastro na tela 
de servi�os. 

Valor do ISS Este campo � calculo automaticamente pelo sistema. 
 
 
Como Alterar um dado de um Servi�o 
Selecione o servi�o na lista, clicando no servi�o desejado, seus dados passam para os campos acima 
da lista, altere o campo desejado e tecle ENTER ou clique em Gravar. 
 
Como Excluir um item da lista. 
Selecione o servi�o na lista, clicando no servi�o desejado, seus dados passam para os campos acima 
da lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
 
1D�DED�GH�³Financeiro´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Esta aba permite visualizar os vencimentos dos t�tulos da presta��o de servi�o, esses valores j� est�o 
provisionados no conta a receber e permite a impress�o de seus valores na nota fiscal. 
 
&DVR� R� XVXiULR� WHQKD� HVFROKLGR� D� FRQGLomR� GH� SDJDPHQWR� ³Diversos´�� HVWD� WHOD�n�o � gerada pelo 
sistema, ficando a cargo do usu�rio o seu preenchimento, para registro no contas a receber e a 
impress�o dos dados na nota fiscal. 
 
3DUD�D�RSomR�GH�FRQGLomR�GH�SDJDPHQWR�³Diversos´�R�XVXiULR�GHYHUD�SUHHQFKHU�RV�VHJXLQWHV�FDPSRV� 
 
Emiss�o Deve ser informado a data de emiss�o do t�tulo, em muitos casos essa data � 

a data da venda. 
Vencimento  Deve ser informado a data de vencimento da parcela. 
Valor � Pagar  Deve ser informado o valor do t�tulo. 
Documento Deve ser informado o n�mero do t�tulo gerado, este n�mero poder� ser o 

n�mero da transa��o ou n�mero da nota fiscal. 
 
Como Excluir uma Presta��o de Servi�o (Transa��o) j� realizada. 
Dever� ser exclu�da em cascata, de traz para frente, ou seja: 
 
Primeiro: Dever� excluir todos os servi�os da listas na aba de Servi�os, selecione o servi�o na lista, 
clicando no servi�o desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no 
bot�o Excluir. 
 
Segundo: Ap�s excluir todos os servi�os, voltar na tela de Dados Gerais e clicar no bot�o Excluir. 
 
 
3$5$�$6�(035(6$6�&$'$675$'$6�1$�&21),*85$d2�,1,&,$/�'$�(035(6$�&202�127$�
FISCAL UNIFICADA (PRODUTOS + SERVI�OS),�$6�7(/$6�'(�9(1'$6�(�35(67$d2�'(�
6(59,d26�(672�81,),&$'$6��32'(1'2�*(5$5�$6�9(1'$6�(�26�6(59,d26�1$�0(60$�
7(/$��6,03/(60(17(�6(/(&,21$1'2�12�7$%�'(�&$'$�23(5$d2� 
2875$6�6$Ë'$6 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das sa�das que n�o devem ser considerados vendas. Exemplo 
Devolu��o de Compras, Remessa em Consigna��o. Amostras Gr�tis, etc, podendo gerar 
automaticamente as contas a receber dependendo da condi��o de pagamento selecionado.  
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Para o devido cadastramento das outras sa�das, esta tela se divide em 3 partes Dados Gerais, Itens 
e Financeiro, para passar para as telas seguintes, primeiro tem que finalizar a tela Dados Gerais. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transa��o N�mero gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite 

consulta uma opera��o j� realizada devera digite o n�mero da 

transa��o e pressionar a tecla enter ou clicar no bot�o  

ou se preferir clique no bot�o  para listar as opera��es 
realizadas conforme sele��o estabelecida pelo usu�rio. 

Data Deve ser informada a data da realiza��o da opera��es, ser� 
utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento, 
dependendo da condi��o de pagamento, caso exista. 

Centro de Custo   Deve ser selecionado o centro de custo da transa��o. 
Tipo de Pagamento Deve ser selecionado o tipo de pagamento da opera��es 

(Boleto, Duplicatas, cheques, etc). 
Condi��o de Pagto. Deve ser selecionada a condi��o de pagamento conforme o 

tipo de pagamento selecionado, caso o condi��o de 

pagamento n�o exista na lista clique no bot�o , para 
cadastr�-lo ou alter�-lo, para as sa�das sem valor fiscal, 
devera cadastrar uma condi��o de pagamento com todos os 
GDGRV�]HUDGRV�FRP�D�'HVFULomR�³Sem Valor Fiscal´� 

Consumidor Final Esta op��o devera ser selecionada, caso a opera��o for 
realizada a um consumidor final, para as empresas 
industriais, o valor do ipi ser� somado na base de calculo do 
ICMS, caso exista. 

N�mero Nota Fiscal Este campo n�o � digit�vel, ser� mostrado o n�mero da nota 
fiscal que foi emitida logo ap�s a impress�o da nota fiscal no 
PyGXOR�),1$1&(,52�!!!�(0,662�'(�127$�),6&$/� 



            

    
   Vers�o 1.047 ² Dezembro / 2005                                                                           P�gina 46 de 95 

CNPJ/ 

 
Help on Line - AeroSoft Gestor Empresarial 

N�mero do Pedido Deve ser informado o n�mero do pedido, caso exista (N�o 
Obrigat�rio) 

CFOP / Natureza de Opera��o Deve ser selecionado o CFOP da opera��o realizada, caso o 

CFOP n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo 
ou alter�-lo. 

Cliente Deve ser selecionado o cliente, a sele��o poder� ser feita 
atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s do nome do 

cliente, caso o cliente n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Vendedor Deve ser selecionado o vendedor dessa opera��o, a sele��o 
poder� ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s 
do nome do cliente, caso o opera��o n�o exista na lista clique 

no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
O frete ser� pago pelo cliente Esta op��o deve ser selecionada, caso o frete da opera��o 

for paga pelo cliente. 
Outras Informa��es Deve ser informado uma observa��o sobre a opera��o, essa 

observa��o ser� impresso no campo dados adicionais da 
nota fiscal. 

Os Bot�es 
 

 

 
Permite chamar a tela de cadastramento / altera��o do endere�o do cliente, para 
impress�o na nota fiscal. 
 
 
 
Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento 
dos dados do volume da mercadoria. 
 
 
Permite chamar a tela onde lista as ultimas opera��es realizadas pelo cliente 
selecionado. 

 
 
TELA DO ENDERE�O DO CLIENTE 
 
Esta tela j� vem preenchida conforme o cadastro do endere�o comercial do cliente, caso necessite 
alter�-lo basta digitar os campos do endere�o. 
 

 
TELA DE DADOS DO TRANSPORTE 
 
Esta tela somente ser� apresentada, caso a op��o Obrigar indica��o dos dados de transporte no 
ato da transa��o na tela de configura��o inicial esta selecionado. 
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Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transportadora Deve ser selecionada a transportadora que far� o transporte das 

mercadorias negociadas, a sele��o poder� ser feita atrav�s do CNPJ / 
CPF ou na combo atrav�s do nome da transportadora, caso a 
empresa fa�a o transporte das mercadorias, n�o necessitando de 
transportadora, entre no cadastro FERRAMENTAS >> DADOS DA 
EMPRESA (UNIDADE OPERACIONAO e selecione a op��o de 
transportado no cadastro, com isso em vez de colocar na nota fiscal 
NOSSO CARRO, selecione a pr�pria empresa como transportadora 
com isso a nota fiscal ficara com os dados de transporte mais 
detalhados). 

Placa do Veiculo  Deve ser informado a placa do veiculo de transporte. 
Estado (UF) da Placa  Deve ser informado a UF da placa do veiculo de transporte. 
Quantidade   Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigat�rio). 
Esp�cie    Deve ser informada a esp�cie de mercadorias transportada. 
Marca    Deve ser informado a marca das mercadorias transportas. 
N�mero    Deve ser informado o n�mero das mercadorias transportadas. 
Peso Bruto   Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias. 
Peso Liquido   Deve ser informado o peso liquido das mercadorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7(/$�'(�+,67Ï5,&2�'(�2875$6�6$Ë'$6 
 
Esta tela apresenta as �ltimas vendas por produto realizadas pelo o cliente selecionado, com seu valor, 
quantidade e suas notas emitidas, com a op��o de imprimir a sele��o. 
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1D�DED�GH�³Itens´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
Somente ter� acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais j� estive gravada. 
 

 
 
Referencia Selecione o produto desejado, se preferir poder� ser 

selecionado digitando a refer�ncia e teclar enter, caso n�o 

exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-
lo, para verificar a compatibilidade do produto clique no bot�o 

. 
Quantidade Atual em Estoque Ao selecionar o produto para inclus�o ser� mostrado o seu 

saldo em estoque no momento atual, caso o seu saldo seja 
negativo a quantidade vai aparecer em vermelho. 
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Moeda Para o produto selecionado no seu cadastro estiver 
preenchido os dados de outras moedas, esta tela ser� 
habilitada para o preenchimento da data de cota��o dos 
valores para Real. 

Real / Outras Selecione o tipo de moeda para a convers�o. 
Cota��o Valor da cota��o da moeda na data selecionada, poder� ser 

preenchido com diretamente neste campo, caso n�o este 
cadastrados na tela de Moeda. 

Data Deve ser informado a data de convers�o da moeda. 
Valor Unit�rio Deve ser informado o valor unit�rio em moeda estrangeira. 
Valor do Produto Valor preenchido automaticamente pelo sistema,  conforme o 

cadastro do Item em Estoque (Produtos),   caso este 
produto seja negociado com valor de outra moeda, o mesmo 
� convertido automaticamente pela data da venda. 

Desconto (%) Deve ser informado o valor do desconto do produto 
negociado, este valor deve ser em porcentagem. 

Valor Unit�rio (R$) Deve ser informado o valor unit�rio do produto, j� vem 
automaticamente preenchido com o valordo produto, j� 
cadastrado no cadastro de itens, podendo ser alterado caso 
necess�rio. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade negociada, o sistema calcula 
o valor total e os impostos (ICMS / IPI) automaticamente, 
bastando para isso teclar ENTER ou clicar no bot�o Gravar, 
caso a opera��o seja isenta de ICMS ou IPI, � necess�rio 
digitar zero nos campos Al�quota de IPI e Al�quota de ICMS. 

Percentual do IPI (%) Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI, este 
campo j� vem preenchido automaticamente pelo sistema, 
quando existir este campo no cadastro de Itens. 

Valor do IPI Este campo � calculo automaticamente pelo sistema, mas 
pode ser alterado caso necess�rio. 

Percentual do ICMS (%) Deve ser informado caso haja, o percentual do ICMS, este 
campo j� vem preenchido automaticamente pelo sistema, 
quando existir este campo no cadastro de Itens. 

Valor do ICMS Este campo � calculo automaticamente pelo sistema, mas 
pode ser alterado caso necess�rio. 

 
Como Alterar um dado de um item 
Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da 
lista, altere o campo desejado e tecle ENTER ou clique em Gravar. 
 
 
Como Excluir um item da lista. 
Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da 
lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
 
1D�DED�GH�³Financeiro´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�Lnforma��es. 
 
Esta aba permite visualizar os vencimentos dos t�tulos da opera��o, esses valores ap�s a grava��o j� 
est�o provisionados nas contas a receber e na impress�o dos dados na nota fiscal. 
 
&DVR� R� XVXiULR� WHQKD� HVFROKLGR� D� FRQGLomR� GH� SDJDPHQWR� ³Diversos´�� HVWD� WHOD�n�o � gerada pelo 
sistema, ficando a cargo do usu�rio o seu preenchimento, para registro no contas a receber e na 
impress�o dos dados na nota fiscal. 
3DUD�D�RSomR�GH�FRQGLomR�GH�SDJDPHQWR�³'LYHUVRV´�R�XVXiULR�GHYHUD�SUHHQFKHU�RV�VHJXLQWHV campos. 
 
Emiss�o Deve ser informado a data de emiss�o do t�tulo, em muitos casos essa data � 

a data da opera��o. 
Vencimento  Deve ser informado a data de vencimento da parcela. 
Valor � Pagar  Deve ser informado o valor do t�tulo. 
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Documento Deve ser informado o n�mero do t�tulo gerado, este n�mero poder� ser o 
n�mero da transa��o ou n�mero da nota fiscal. 

 
Como Excluir uma Opera��o de Outras Sa�das (Transa��o) j� realizada. 
Dever� ser exclu�da em cascata, de traz para frente, ou seja: 
 
Primeiro: Dever� excluir todos os itens listas na aba de Itens, selecione o item na lista, clicando no 
item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
Segundo: Ap�s excluir todos os itens, voltar na tela de Dados Gerais e clicar no bot�o Excluir. 
 
 
ORDEM DE SERVI�OS 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das opera��es de servi�os a serem realizados, permite a 
impress�o  e o acompanhamento da mesma. 
 
Para o devido cadastramento das ordens de servi�os, esta tela devera ser preenchida em 2 etapas, 
sendo a  primeiro os dados do objeto e cliente e segunda as pe�as e servi�os. 
 

 
Para o preenchimento correto dessa tela, devera ser preenchida as 2 etapas. 
 
Etapa 1  Esta etapa � preenchida na recep��o do objeto, no final do preenchimento devera 

clicar em gravar para q o sistema gere o n�mero da O.S. 
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Etapa 2  Nesta etapa, o usu�rio dever� selecionar a O.S. em quest�o e adicionar / Alterar ou 
excluir os itens e servi�os a serem realizados na mesma, para gravar, alterar um 
itens ou servi�o devera clicar nos bot�es 

 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
N�mero Este n�mero � gerado automaticamente pelo sistema, caso 

necessite consultar uma opera��o j� realizada, ser� 
necess�rio digite o seu numero e teclar enter ou se preferir 

clique no bot�o  e assim selecion�-la em uma lista de 
ordem de servi�os, conforme sele��o feita pelo usu�rio. 

T�cnico Devera seleciona o t�cnico que vai avaliar o objeto, 
passando o or�amento dos valores a serem cobrados, caso 

n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou 
alter�-lo. 

Motivo de Servi�o Campo para informar as reclama��es dos clientes sobre o 
objeto deixado para conserto. 

Objeto Deve ser selecionado o Objeto que esta sendo recebido, 

caso n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo 
ou alter�-lo. 

Marca Deve ser selecionada a marca do Objeto que esta sendo 
recebido para conserto, caso n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Marcador Atual Este campo � preenchido automaticamente pelo sistema, 

conforme cadastro de objeto. 
Identifica��o Deve ser informado o n�mero de identifica��o do objeto para 

conserto. 
Data e Hora do Chamado Deve ser informado a Data e Hora do recebimento do 

chamado para a realiza��o dos servi�os. 
Data e Hora da Visita Deve ser informado a Data e Hora da visita realizado no 

cliente. 
Data e Hora da Analise Este campo deve ser preenchido pelo t�cnico, informando 

Data e Hora inicial de analise do objeto. 
Data e Hora da Conclus�o Este campo deve ser preenchido pelo t�cnico, informando 

Data e Hora final de analise do objeto. 
Solu��o Adotada Campo para ser utilizado pelo t�cnico informando as solu��es 

adotadas para resolver os problemas do objeto. 
Tipo de Pagto Deve ser selecionado o tipo de pagamento (Boleto, Cart�o 

de Cr�dito, Cheque, etc) da Opera��o. 
Condi��o de Pagto Deve ser selecionado a Condi��o de Pagamento ser 

considerada para o recebimento da O.S, n�o gera o 
financeiro, apenas controle e gera��o das emiss�es das 

notas fiscais, caso n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

 
Prazo de Entrega Deve ser informado o prazo de entrega do objeto ao cliente. 
Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando a 

O.S. 
Jur�dica / F�sica Deve ser selecionado o tipo de cliente (Jur�dica ou F�sica) 

que pertence a Ordem de Servi�o. 
CNPJ / CPF Caso o cliente j� possua cadastro, poder� ser digitado o CNPJ 

/ CPF e teclar a Enter ou se preferir selecion�-lo na combo 
cliente, caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

C�digo Este campo � preenchido conforme sele��o do cliente, caso o 
cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado diretamente 
nesta tela. 
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Nome Este campo permite a sele��o do cliente para o 
preenchimento da O.S., caso o cliente n�o tenha cadastro, 
pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir, clique 

no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Telefone Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 

caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

E-mail Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Endere�o Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

N�mero Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Complemento Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

CEP Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Bairro Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser selecionado 
diretamente nesta tela, caso n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Cidade Este campo j� vem preenchido automaticamente conforme a 

sele��o do Bairro. 
UF Este campo j� vem automaticamente preenchido, conforme a 

sele��o do Bairro. 
Observa��o    Deve informado as observa��es extra sobre a O.S. 
Parcelas Esta lista demonstra as parcelas a serem pagas pelo cliente 

em suas respectivas datas de acordo com a condi��o de 
pagamento selecionada. 

Produto / Servi�o Dever� ser selecionada o tipo de informa��o que ser� 
inserida na O.S. 

Refer�ncia Deve ser informado o c�digo dos servi�os ou produtos para 

compor a O.S, caso n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Valor Origem Este campo � preenchido automaticamente pelo sistema 
conforme a sele��o dos servi�os ou produtos inseridos na O.S. 

Desconto (%) Neste campo poder� informar o desconto por produto ou 
servi�os para a O.S. 

Valor Unit�rio Este campo vem preenchido automaticamente pelo sistema, 
conforme a sele��o do produto ou servi�o e poder� ser 
alterado caso necess�rio. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade de servi�os ou produtos 
negociados. 

Total dos Produtos Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total de todos os produtos da O.S. 

Total dos Servi�os Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total de todos os servi�os da O.S. 

Total da Pr�via  Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total  da O.S. 

 
PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS 
&$0326�'(�6(/(d2�(�35((1&+,0(172�'26�,7(16�(�6(59,d26��'(9(5$�6(/(&,21$'2-

/2�(�&/,&$5�126�%27®(6� . 
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3(','2�'(�9(1'$���35(67$d2�'(�6(59,d26 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos pedidos de vendas / Presta��o de Servi�os, ale da 
impress�o e o acompanhamento dos mesmos, ao realizar um pedido de venda ou servi�o o sistema 
n�o faz a baixa do estoque e n�o gera o financeiro. 
 
Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os 
dados do Pedido e segundo os produtos ou servi�os. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
N�mero Este n�mero � gerado automaticamente pelo sistema, caso 

necessite consultar uma opera��o j� realizada, ser� 
necess�rio digite o seu numero e teclar enter ou se preferir 

clique no bot�o  e assim selecion�-la em uma lista de 
ordem de servi�os, conforme sele��o feita pelo usu�rio. 

Tipo de Pagto Deve ser selecionado o tipo de pagamento (Boleto, Cart�o 
de Cr�dito, Cheque, etc) da Opera��o. 

Condi��o de Pagto Deve ser selecionado a Condi��o de Pagamento ser 
considerada para o recebimento Do Pedido, n�o gera o 
financeiro, apenas controle e gera��o das emiss�es das 

notas fiscais, caso n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Data de Inclus�o Deve ser informado a data de inclus�o do pedido. 
Vendedor Deve ser selecionado o vendedor do pedido, caso n�o exista 

na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Prazo de Entrega Deve ser informado o prazo de entrega do pedido ao cliente. 
Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o 

pedido. 
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Jur�dica / F�sica Deve ser selecionado o tipo de cliente (Jur�dica ou F�sica) 
que pertence o pedido. 

CNPJ / CPF Caso o cliente j� possua cadastro, poder� ser digitado o CNPJ 
/ CPF e teclar a Enter ou se preferir selecion�-lo na combo 
cliente, caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

C�digo Este campo � preenchido conforme sele��o do cliente, caso o 
cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado diretamente 
nesta tela. 

Nome Este campo permite a sele��o do cliente para o 
preenchimento da O.S., caso o cliente n�o tenha cadastro, 
pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir clique 

no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Telefone Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 

caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

E-mail Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Endere�o Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

N�mero Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Complemento Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

CEP Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Bairro Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser selecionado 
diretamente nesta tela, caso n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Cidade Este campo j� vem preenchido automaticamente conforme a 

sele��o do Bairro. 
UF Este campo j� vem automaticamente preenchido, conforme a 

sele��o do Bairro. 
Observa��o    Deve informado as observa��es extra sobre a O.S. 
Parcelas Esta lista demonstra as parcelas a serem pagas pelo cliente 

em suas respectivas datas de acordo com a condi��o de 
pagamento selecionada. 

Produto / Servi�o Dever� ser selecionada o tipo de informa��o que ser� 
inserida no pedido. 

Refer�ncia Deve ser informado o c�digo dos servi�os ou produtos para 

compor o pedido, caso n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Valor Origem Este campo � preenchido automaticamente pelo sistema 
conforme a sele��o dos servi�os ou produtos inseridos no 
pedido. 

Desconto (%) Neste campo poder� informar o desconto por produto ou 
servi�os  no pedido 

Valor Unit�rio Este campo vem preenchido automaticamente pelo sistema, 
conforme a sele��o do produto ou servi�o e poder� ser 
alterado caso necess�rio. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade de servi�os ou produtos 
negociados. 



            

    
   Vers�o 1.047 ² Dezembro / 2005                                                                           P�gina 55 de 95 

CNPJ/ 

 
Help on Line - AeroSoft Gestor Empresarial 

Total dos Produtos Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total de todos os produtos no pedido. 

Total dos Servi�os Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total de todos os servi�os no pedido. 

Total da Pr�via  Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total  do pedido. 

 
PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS 
&$0326�'(�6(/(d2�(�35((1&+,0(172�'26�,7(16�(�6(59,d26��'(9(5$�6(/(&,21$'2-

/2�(�&/,&$5�126�%27®(6� . 
 
 
25d$0(172�'(�9(1'$���35(67$d2�'(�6(59,d26 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos or�amentos de vendas / Presta��o de Servi�os, e sua 
impress�o e acompanhamento, ao realizar um or�amentos de venda ou servi�o o sistema n�o faz a 
baixa do estoque e n�o gera o financeiro. 
 
Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os 
dados do Or�amento e segunda os produtos ou servi�os. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
N�mero Este n�mero � gerado automaticamente pelo sistema, caso 

necessite consultar uma opera��o j� realizada, ser� 
necess�rio digite o seu numero e teclar enter ou se preferir 

clique no bot�o  e assim selecion�-la em uma lista de 
ordem de servi�os, conforme sele��o feita pelo usu�rio. 

Tipo de Pagto Deve ser selecionado o tipo de pagamento (Boleto, Cart�o 
de Cr�dito, Cheque, etc) da Opera��o. 
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Condi��o de Pagto Deve ser selecionado a Condi��o de Pagamento ser 
considerada para o recebimento Do Pedido, n�o gera o 
financeiro, apenas controle e gera��o das emiss�es das 

notas fiscais, caso n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Data de Inclus�o Deve ser informado a data de inclus�o do or�amento. 
Data de Validade Deve ser informado a data de validade do or�amento. 
Vendedor Deve ser selecionado o vendedor do or�amento, caso n�o 

exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-
lo. 

Prazo de Entrega Deve ser informado o prazo de entrega do or�amento ao 
cliente. 

Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o 
pedido. 

Jur�dica / F�sica Deve ser selecionado o tipo de cliente (Jur�dica ou F�sica) 
que pertence o pedido. 

CNPJ / CPF Caso o cliente j� possua cadastro, poder� ser digitado o CNPJ 
/ CPF e teclar a Enter ou se preferir selecion�-lo na combo 
cliente, caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

C�digo Este campo � preenchido conforme sele��o do cliente, caso o 
cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado diretamente 
nesta tela. 

Nome Este campo permite a sele��o do cliente para o 
preenchimento da O.S., caso o cliente n�o tenha cadastro, 
pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir clique 

no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Telefone Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 

caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

E-mail Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Endere�o Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

N�mero Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Complemento Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

CEP Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Bairro Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser selecionado 
diretamente nesta tela, caso n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Cidade Este campo j� vem preenchido automaticamente conforme a 

sele��o do Bairro. 
UF Este campo j� vem automaticamente preenchido, conforme a 

sele��o do Bairro. 
Observa��o    Deve informado as observa��es extra do or�amento. 
Parcelas Esta lista demonstra as parcelas a serem pagas pelo cliente 

em suas respectivas datas de acordo com a condi��o de 
pagamento selecionada. 
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Produto / Servi�o Dever� ser selecionada o tipo de informa��o que ser� 
inserida no pedido. 

Refer�ncia Deve ser informado o c�digo dos servi�os ou produtos para 
compor o or�amento, caso n�o exista na lista clique no bot�o 

, para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Valor Origem Este campo � preenchido automaticamente pelo sistema 

conforme a sele��o dos servi�os ou produtos inseridos no 
or�amento. 

Desconto (%) Neste campo poder� informar o desconto por produto ou 
servi�os  no or�amento 

Valor Unit�rio Este campo vem preenchido automaticamente pelo sistema, 
conforme a sele��o do produto ou servi�o e poder� ser 
alterado caso necess�rio. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade de servi�os ou produtos 
negociados. 

Total dos Produtos Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total de todos os produtos no or�amento. 

Total dos Servi�os Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total de todos os servi�os no or�amento. 

Total da Pr�via  Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 
total do or�amento. 

 
PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS 
&$0326�'(�6(/(d2�(�35((1&+,0(172�'26�,7(16�(�6(59,d26��'(9(5$�6(/(&,21$'2-

LO E CLICA5�126�%27®(6� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA DE ITENS 
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Nesta tela � permitido o cadastramento das compras realizadas pela empresa, com a possibilidade da 
digita��o dos t�tulos a pagar dessa compra, ap�s a entrada dos itens adquiridos j� ser� atualizando o 
estoque.  
 
Para o devido cadastramento esta tela se divide em 3 partes Dados Gerais, Itens e Financeiro, para 
passar para as telas seguintes, primeiro tem que finalizar a tela Dados Gerais. 
 

 
 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transa��o N�mero gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite 

consulta uma compra j� realizada devera digite o n�mero da 

transa��o e pressionar a tecla enter ou clicar no bot�o  

ou se preferir clique no bot�o  para listar as vendas 
realizadas conforme sele��o estabelecida pelo usu�rio. 

Data Deve ser informada a data da realiza��o da compra, ser� 
utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento, 
dependendo da condi��o de pagamento. 

Centro de Custo   Deve ser selecionado o centro de custo da transa��o. 
Tipo de Pagamento Deve ser selecionado o tipo de pagamento da compra 

(Boleto, Duplicatas, cheques, etc). 
Nota Fiscal de Terceiros Esta op��o devera ser selecionada, caso a nota de compra 

seja de terceiros, caso a empresa queira emitir uma nota 
fiscal de entrada dever� tirar essa op��o, possibilitando sua 
emiss�o no modulo de emiss�o de notas fiscal. 

N�mero Nota Fiscal Deve ser informado o n�mero da nota fiscal d entrada, caso a 
op��o a Nota Fiscal de Terceiros esteja desabilitado, 
significa que a nota de entrada ser� impressa pela pr�pria 
HPSUHVD� QR� PyGXOR� ),1$1&(,52� !!!� (0,662� '(� 127$�
FISCAL, neste caso esse campo ser� preenchido 
automaticamente pelo sistema ap�s a emiss�o da nota.. 

N�mero do Pedido Deve ser informado o n�mero do pedido de compra. 
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CFOP / Natureza de Opera��o Deve ser selecionado o CFOP da opera��o realizada, caso o 

CFOP  n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-
lo ou alter�-lo. 

Fornecedor Deve ser selecionado o fornecedor da compra, a sele��o 
poder� ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s 
do nome do fornecedor, caso o fornecedor n�o exista na lista 

clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Comprador Deve ser selecionado o comprador dessa opera��o a sele��o 

poder� ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s 
do nome do fornecedor, caso o n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
O frete ser� pago pelo cliente Esta op��o deve ser selecionada, caso o frete da opera��o 

for paga pelo cliente. 
Outras Informa��es Deve ser informado uma observa��o sobre a opera��o, essa 

observa��o ser� impresso no campo dados adicionais da 
nota fiscal. 

Os Bot�es 
 

 

 
Permite chamar a tela de cadastramento / altera��o do endere�o do cliente, para 
impress�o na nota fiscal. 
 
 
 
Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento 
dos dados do volume da mercadoria. 
 
 
 
Permite chamar a tela onde lista as ultimas compras de produtos realizadas pelo 
cliente selecionado. 

 
 
 
TELA DO ENDERE�O DO FORNECEDOR 
 
Esta tela j� vem preenchida conforme o cadastro do endere�o comercial do forncedor, caso necessite 
alter�-lo basta digitar os campos do endere�o. 
 

 
 
 
TELA DE DADOS DO TRANSPORTE 
 
Esta tela somente ser� apresentada, caso a op��o Obrigar indica��o dos dados de transporte no 
ato da transa��o na tela de configura��o inicial esta selecionado. 
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Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transportadora Deve ser selecionada a transportadora que far� o transporte das 

mercadorias negociadas, a sele��o poder� ser feita atrav�s do CNPJ / 
CPF ou na combo atrav�s do nome da transportadora, caso a 
empresa fa�a o transporte das mercadorias, n�o necessitando de 
transportadora, entre no cadastro FERRAMENTAS >> DADOS DA 
EMPRESA (UNIDADE OPERACIONAO e selecione a op��o de 
transportado no cadastro, com isso em vez de colocar na nota fiscal 
NOSSO CARRO, selecione a pr�pria empresa como transportadora 
com isso a nota fiscal ficara com os dados de transporte mais 
detalhados). 

Placa do Veiculo  Deve ser informado a placa do veiculo de transporte. 
Estado (UF) da Placa Deve ser informado a UF da placa do veiculo de transporte. 
Quantidade   Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigat�rio). 
Esp�cie    Deve ser informada a esp�cie de mercadorias transportada. 
Marca    Deve ser informado a marca das mercadorias transportas. 
N�mero   Deve ser informado o n�mero das mercadorias transportadas. 
Peso Bruto   Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias. 
Peso Liquido   Deve ser informado o peso liquido das mercadorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7(/$�'(�+,67Ï5,&2�'(�&2035$6 
 
Esta tela apresenta as �ltimas compras por produto realizadas por fornecedor selecionado, com seu 
valor, quantidade e suas notas emitidas, com a op��o de imprimir a sele��o. 
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1D�DED�GH�³Itens´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
Somente ter� acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais j� estive gravada. 
Esta tela permitir a inclus�o, altera��o e exclus�o dos itens / produtos da  nota fiscal. 
 

 
 
Referencia Selecione o produto desejado, se preferir poder� ser 

selecionado digitando a refer�ncia e teclar enter, caso o 

produto n�o exista na lista clique no bot�o , para 
cadastr�-lo ou alter�-lo, para verificar a compatibilidade do 

produto clique no bot�o . 
Quantidade Atual em Estoque Ao selecionar o produto para inclus�o ser� mostrado o seu 

saldo em estoque no momento atual, caso o seu saldo seja 
negativo a quantidade vai aparecer em vermelho. 
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Valor Unit�rio (R$) Deve ser informado o valor unit�rio do produto comprado. 
Quantidade Deve ser informado a quantidade de produto adquirido. 
Percentual do IPI (%) Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI. 
Valor do IPI Este campo � calculo automaticamente pelo sistema, mas 

pode ser alterado caso necess�rio. 
Percentual do ICMS (%) Deve ser informado caso haja, o percentual do ICMS. 
Valor do ICMS Este campo � calculo automaticamente pelo sistema, mas 

pode ser alterado caso necess�rio. 
 
Como Alterar um dado de um item 
Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da 
lista, altere o campo desejado e tecle ENTER ou clique em Gravar. 
 
 
Como Excluir um item da lista. 
Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da 
lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
 
1D�DED�GH�³Financeiro´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Esta aba permite a digita��o dos t�tulos ou valores a pagar da compra realizada, esse valores j� est�o 
provisionados nas contas a pagar. 
 
Emiss�o Deve ser informado a data de emiss�o do t�tulo, em muitos casos essa data � 

a data da compra. 
Vencimento  Deve ser informado a data de vencimento da parcela. 
Valor � Pagar  Deve ser informado o valor do t�tulo. 
Documento Deve ser informado o n�mero do t�tulo gerado. 
 
Como Excluir uma Venda (Transa��o) j� realizada. 
Dever� ser exclu�da em cascata, de traz para frente, ou seja: 
 
Primeiro: Dever� excluir todos os itens listas na aba de Itens, selecione o item na lista, clicando no 
item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
Segundo: Ap�s excluir todos os itens, voltar na tela de Dados Gerais e clicar no bot�o Excluir. 
 
 
 
OUTRAS ENTRADAS 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento das entradas que n�o devem ser considerados compras. 
Exemplo Devolu��o de venda, Remessa em Consigna��o. Amostras Gr�tis, etc,  caso haja valores a 
pagar, poder� ser digitados em FINANCEIROS, sendo gerados no contas a pagar.  
 
Para o devido cadastramento das outras sa�das, esta tela se divide em 3 partes Dados Gerais, Itens 
e Financeiro, para passar para as telas seguintes, primeiro tem que finalizar a tela Dados Gerais. 
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Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transa��o N�mero gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite 

consulta uma entrada j� realizada devera digite o n�mero da 

transa��o e pressionar a tecla enter ou clicar no bot�o  

ou se preferir clique no bot�o  para listar as vendas 
realizadas conforme sele��o estabelecida pelo usu�rio. 

Data Deve ser informada a data da realiza��o da entrada, ser� 
utilizada como data base para calculo dos dias de vencimento, 
dependendo da condi��o de pagamento. 

Centro de Custo   Deve ser selecionado o centro de custo da transa��o. 
Tipo de Pagamento Deve ser selecionado o tipo de pagamento da compra 

(Boleto, Duplicatas, cheques, etc). 
Nota Fiscal de Terceiros Esta op��o devera ser selecionada, caso a nota de compra 

seja de terceiros, caso a empresa queira emitir uma nota 
fiscal de entrada dever� tirar essa op��o, possibilitando sua 
emiss�o no modulo de emiss�o de notas fiscal. 

N�mero Nota Fiscal Deve ser informado o n�mero da nota fiscal d entrada, caso a 
op��o a Nota Fiscal de Terceiros esteja desabilitado, 
significa que a nota de entrada ser� impressa pela pr�pria 
HPSUHVD� QR� PyGXOR� ),1$1&(,52� !!!� (0,662� '(� 127$�
FISCAL, neste caso esse campo ser� preenchido 
automaticamente pelo sistema ap�s a emiss�o da nota.. 

N�mero do Pedido Deve ser informado o n�mero do pedido de compra. 
CFOP / Natureza de Opera��o Deve ser selecionado o CFOP da opera��o realizada, caso o 

CFOP  n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-
lo ou alter�-lo. 

Fornecedor Deve ser selecionado o fornecedor da entrada, a sele��o 
poder� ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s 
do nome do fornecedor, caso o fornecedor n�o exista na lista 

clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
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Comprador Deve ser selecionado o comprador dessa opera��o a sele��o 
poder� ser feita atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo atrav�s 
do nome do fornecedor, caso o n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
O frete ser� pago pelo cliente Esta op��o deve ser selecionada, caso o frete da opera��o 

for paga pelo cliente. 
Outras Informa��es Deve ser informado uma observa��o sobre a opera��o, essa 

observa��o ser� impresso no campo dados adicionais da 
nota fiscal. 

Os Bot�es 
 

 

 
Permite chamar a tela de cadastramento / altera��o do endere�o do cliente, para 
impress�o na nota fiscal. 
 
 
 
Permite chamar a tela de cadastramento da empresa de transporte e o preenchimento 
dos dados do volume da mercadoria. 
 
 
 
Permite chamar a tela onde lista as ultimas compras de produtos realizadas pelo 
cliente selecionado. 

 
 
 
TELA DO ENDERE�O DO FORNECEDOR 
 
Esta tela j� vem preenchida conforme o cadastro do endere�o comercial do fornecedor, caso necessite 
alter�-lo basta digitar os campos do endere�o. 
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TELA DE DADOS DO TRANSPORTE 
 
Esta tela somente ser� apresentada, caso a op��o Obrigar indica��o dos dados de transporte no 
ato da transa��o na tela de configura��o inicial esta selecionado. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transportadora Deve ser selecionada a transportadora que far� o transporte das 

mercadorias negociadas, a sele��o poder� ser feita atrav�s do CNPJ / 
CPF ou na combo atrav�s do nome da transportadora, caso a 
empresa fa�a o transporte das mercadorias, n�o necessitando de 
transportadora, entre no cadastro FERRAMENTAS >> DADOS DA 
EMPRESA (UNIDADE OPERACIONAO e selecione a op��o de 
transportado no cadastro, com isso em vez de colocar na nota fiscal 
NOSSO CARRO, selecione a pr�pria empresa como transportadora 
com isso a nota fiscal ficara com os dados de transporte mais 
detalhados). 

Placa do Veiculo  Deve ser informado a placa do veiculo de transporte. 
Estado (UF) da Placa Deve ser informado a UF da placa do veiculo de transporte. 
Quantidade   Deve ser informada a quantidade transportada (Obrigat�rio). 
Esp�cie    Deve ser informada a esp�cie de mercadorias transportada. 
Marca    Deve ser informado a marca das mercadorias transportas. 
N�mero   Deve ser informado o n�mero das mercadorias transportadas. 
Peso Bruto   Deve ser informado o peso bruto total das mercadorias. 
Peso Liquido   Deve ser informado o peso liquido das mercadorias. 
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7(/$�'(�+,67Ï5,&2�'(�(175$'$6 
 
Esta tela apresenta as �ltimas compras por produto realizadas por fornecedor selecionado, com seu 
valor, quantidade e suas notas emitidas, com a op��o de imprimir a sele��o. 
 

 
 
 
Na aba de�³Itens´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Somente ter� acesso a essa tela, caso a tela de dados gerais j� estive gravada. 
Esta tela permitir a inclus�o, altera��o e exclus�o dos itens / produtos da nota fiscal. 
 

 
 
Referencia Selecione o produto desejado, se preferir poder� ser 

selecionado digitando a refer�ncia e teclar enter, caso o 

produto n�o exista na lista clique no bot�o , para 
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cadastr�-lo ou alter�-lo, para verificar a compatibilidade do 

produto clique no bot�o . 
Quantidade Atual em Estoque Ao selecionar o produto para inclus�o ser� mostrado o seu 

saldo em estoque no momento atual, caso o seu saldo seja 
negativo a quantidade vai aparecer em vermelho. 

Data Deve ser informado a data de convers�o da moeda. 
Valor Unit�rio (R$) Deve ser informado o valor unit�rio do produto comprado. 
Quantidade Deve ser informado a quantidade de produto adquirido. 
Percentual do IPI (%) Deve ser informado caso haja, o percentual do IPI. 
Valor do IPI Este campo � calculo automaticamente pelo sistema, mas 

pode ser alterado caso necess�rio. 
Percentual do ICMS (%) Deve ser informado caso haja, o percentual do ICMS. 
Valor do ICMS Este campo � calculo automaticamente pelo sistema, mas 

pode ser alterado caso necess�rio. 
 
Como Alterar um dado de um item 
Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da 
lista, altere o campo desejado e tecle ENTER ou clique em Gravar. 
 
 
Como Excluir um item da lista. 
Selecione o item na lista, clicando no item desejado, seus dados passam para os campos acima da 
lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
 
1D�DED�GH�³Financeiro´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Esta aba permite a digita��o dos t�tulos ou valores a pagar da compra realizada, esse valores j� est�o 
provisionados nas contas a pagar. 
 
Emiss�o Deve ser informado a data de emiss�o do t�tulo, em muitos casos essa data � 

a data da compra. 
Vencimento  Deve ser informado a data de vencimento da parcela. 
Valor � Pagar  Deve ser informado o valor do t�tulo. 
Documento Deve ser informado o n�mero do t�tulo gerado. 
 
Como Excluir uma entrada (Transa��o) j� realizada. 
Dever� ser exclu�da em cascata, de traz para frente, ou seja: 
 
Primeiro: Dever� excluir todos os itens listas na aba de Itens, selecione o item na lista, clicando no 
item desejado, seus dados passam para os campos acima da lista, depois clique no bot�o Excluir. 
 
Segundo: Ap�s excluir todos os itens, voltar na tela de Dados Gerais e clicar no bot�o Excluir. 
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PEDIDO DE COMPRA 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento dos pedidos de compras a serem realizadas, alem da 
impress�o e o acompanhamento dos mesmos, ao realizar um o sistema n�o faz a inclus�o do 
estoque e n�o gera o financeiro. 
 
Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os 
dados do Pedido e segundo os produtos. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
N�mero Este n�mero � gerado automaticamente pelo sistema, caso 

necessite consultar uma opera��o j� realizada, ser� 
necess�rio digite o seu numero e teclar enter ou se preferir 

clique no bot�o  e assim selecion�-la em uma lista, 
conforme sele��o feita pelo usu�rio. 

Tipo de Pagto Deve ser selecionado o tipo de pagamento (Boleto, Cart�o 
de Cr�dito, Cheque, etc) da Opera��o. 

Condi��o de Pagto Deve ser informado a Condi��o de Pagamento ser 
considerada para o fornecedor para este pedido, n�o gera o 
financeiro. 

Data de Inclus�o Deve ser informado a data de inclus�o do pedido. 
Comprador Deve ser selecionado o comprador, caso n�o exista na lista 

clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Prazo de Entrega Deve ser informado o prazo de entrega do pedido ao cliente. 
Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o 

pedido. 
Jur�dica / F�sica Deve ser selecionado o tipo de cliente (Jur�dica ou F�sica) 

que pertence o pedido. 
CNPJ / CPF Caso o cliente j� possua cadastro, poder� ser digitado o CNPJ 

/ CPF e teclar a Enter ou se preferir selecion�-lo na combo 
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cliente, caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

C�digo Este campo � preenchido conforme sele��o do cliente, caso o 
cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado diretamente 
nesta tela. 

Nome Este campo permite a sele��o do cliente para o 
preenchimento da O.S., caso o cliente n�o tenha cadastro, 
pode ser digitado diretamente nesta tela ou se preferir clique 

no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Telefone Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 

caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

E-mail Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Endere�o Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

N�mero Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Complemento Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

CEP Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser digitado 
diretamente nesta tela. 

Bairro Este campo j� vem preenchido conforme a sele��o do cliente, 
caso o cliente n�o tenha cadastro, pode ser selecionado 
diretamente nesta tela, caso n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Cidade Este campo j� vem preenchido automaticamente conforme a 

sele��o do Bairro. 
UF Este campo j� vem automaticamente preenchido, conforme a 

sele��o do Bairro. 
Observa��o    Deve informado as observa��es do pedido. 
Produto Dever� ser selecionada o tipo de informa��o que ser� 

inserida no pedido. 
Refer�ncia Deve ser informado o c�digo dos servi�os ou produtos para 

compor o pedido, caso n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Valor Unit�rio Deve ser in formado o valor do produto a ser comprado. 
Quantidade Deve ser informado a quantidade de servi�os ou produtos 

negociados. 
Total dos Produtos Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 

total de todos os produtos no pedido. 
Total da Pr�via  Campo preenchido automaticamente pelo sistema, somando o 

total  do pedido. 
 
PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS 
&$0326�'(�6(/(d2�(�35((1&+,0(172�'26�,7(16�(�6(59,d26��'(9(5$�6(/(&,21$'2-

/2�(�&/,&$5�126�%27®(6� . 
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&21752/(�'(�352'8d2 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento da produ��o realizada em um determinado per�odo. 
 
Apos o cadastramento da produ��o ser� realizada a atualiza��o do estoque, conforme a quantidade de 
Produto produzido e a mat�ria prima utilizada na produ��o, ao selecionar o produto a produzido, no 
m�dulo de Mat�rias, ser� sugerido a quantidade de mat�ria prima a ser utilizada, caso essa 
quantidade seja diferencia, digite o novo valor para fazer a baixa do estoque corretamente. 
 
Neste m�dulo tamb�m � permitido fazer o controle de estoque em poder de terceiros (Para as 
empresas que contratam outras empresas para fazerem a industrializa��o dos seus produtos). 
 
Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os 
dados dos produtos produzidos e segundo a mat�ria prime utilizada na fabrica��o de cada quantidade 
de produtos. 
 
Permite a impress�o do controle de produ��o. 
 
 

 
 

 
Os Bot�es 
 

 

 
Permite chamar a tela de cadastramento / altera��o das mat�rias primas utilizadas no 
processo de industrializa��o dos produtos selecionados. 
 
 
Permite chamar a tela de cadastramento dos pedidos de compras. 
 
 
Permite chamar a tela de Outras Sa�da, para a emiss�o das notas fiscais de remessa / 
Industrializa��o das mercadorias. 
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Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
N�mero Este n�mero � gerado automaticamente pelo sistema, caso 

necessite consultar uma opera��o j� realizada, ser� 
necess�rio digite o seu numero e teclar enter ou se preferir 

clique no bot�o  e assim selecion�-la em uma lista, 
conforme sele��o feita pelo usu�rio. 

Pr�pria / Terceira Deve ser selecionado o tipo da produ��o, se pr�pria 
(interna) ou realizada por terceiros. 

Data Inicio / Termino Previsto Deve ser informado as datas prevista de inicio e termino. 
Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o 

pedido. 
Produtor Este campo permite a sele��o do produto, caso esteja 

selecionado como produ��o realizada por terceiros, caso o 

n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou 
alter�-lo. 

Item Deve ser selecionado atrav�s da referencia ou na combo 
(pelo nome do produto), somente ser� mostrado neste campo 
os produtos cadastrados como composto no cadastro de 

itens, caso o n�o exista na lista clique no bot�o , para 
cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade de produtos produzidos. 
 
 
PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS 
&$0326�'(�6(/(d2�(�35((1&+,0(172�'26�,7(16��'(9(5$�6(/(&,21$'2-LO E CLICAR 

126�%27®(6� . 
 
 
$3Ï6� 2� 35((1&+,0(172� '(66(6� &$0326� '(9(5$� &/,&$5� 12� %272� *5$9$5� 3$5$�
DEPOIS INCLUIR OS PRODUTOS PRODUZIDOS. 
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,7(16�87,/,=$'26�1$�352'8d2 
 
Para baixar as mat�rias primas do produto, selecione-o na lista, aparecer� a quantidade utilizada na 
produ��o conforme o cadastro de itens (Composi��o), multiplicado pela a quantidade utilizada, caso a 
quantidade seja diferente, o usu�rio dever� alter�-lo para a baixa correta no estoque. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Item O produto produzido poder� ser selecionado, clicando no produto da 

lista acima. 
Quantidade Necess�ria para a Produ��o Este campo e preenchida automaticamente, conforme 

o produto selecionado na lista e sua quantidade produzida. 
Quantidade a Enviar Deve ser informada a quantidade real a ser baixada no estoque 
Estoque Pr�pria Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o 

estoque atual na pr�pria empresa. 
Estoque Terceiro Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o 

estoque atual em pode de terceiros. 
Estoque Geral Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o 

estoque atual geral (Pr�prio + Terceiros). 
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25'(0��'(�352'8d2 
 
Nesta tela � permitido o cadastramento de ordem de produ��o em um determinado per�odo. 
 
Apos o cadastramento n�o ser� realizada a atualiza��o do estoque, ao selecionar o produto a 
produzido, no m�dulo de Mat�rias, ser� sugerido a quantidade de mat�ria prima a ser utilizada. 
 
Para o devido cadastramento dessa tela, devera ser preenchido em 2 etapas, sendo a primeiro os 
dados dos produtos produzidos e segundo a mat�ria prime utilizada na fabrica��o de cada quantidade 
de produtos. 
 
Permite a impress�o da Ordem de produ��o. 
 
 

 
 

Os Bot�es 
 

 

 
Permite chamar a tela de cadastramento / altera��o das mat�rias primas utilizadas no 
processo de industrializa��o dos produtos selecionados. 
 
 
Permite chamar a tela de cadastramento dos pedidos de compras. 
 
 

 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
N�mero Este n�mero � gerado automaticamente pelo sistema, caso 

necessite consultar uma opera��o j� realizada, ser� 
necess�rio digite o seu numero e teclar enter ou se preferir 

clique no bot�o  e assim selecion�-la em uma lista, 
conforme sele��o feita pelo usu�rio. 

Pr�pria / Terceira Deve ser selecionado o tipo da produ��o, se pr�pria 
(interna) ou realizada por terceiros. 
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Data Inicio / Termino Previsto Deve ser informado as datas prevista de inicio e termino. 
Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo que esta gerando o 

pedido. 
Produtor Este campo permite a sele��o do produto, caso esteja 

selecionado como produ��o realizada por terceiros, caso o 

n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou 
alter�-lo. 

Item Deve ser selecionado atrav�s da referencia ou na combo 
(pelo nome do produto), somente ser� mostrado neste campo 
os produtos cadastrados como composto no cadastro de 

itens, caso o n�o exista na lista clique no bot�o , para 
cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade de produtos produzidos. 
 
PARA INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR UM PRODUTO OU ITEM NA LISTA OU LIMPAR OS 
&$0326�'(�6(/(d2�(�35((1&+,0(172�'26�,7(16�(�6(59,d26��'(9(5$�6(/(&,21$'2-

/2�(�&/,&$5�126�%27®(6� . 
 
$3Ï6� 2� 35((1&+,0(172� '(66(6� &$0326� '(9(5$� &/,&$5� 12� %272� *5$9$5� 3$5$�
DEPOIS INCLUIR OS PRODUTOS PRODUZIDOS. 
 
 
,7(16�87,/,=$'26�1$�352'8d2 
 
Para baixar as mat�rias primas do produto, selecione-o na lista, aparecer� a quantidade utilizada na 
produ��o conforme o cadastro de itens (Composi��o), multiplicado pela a quantidade utilizada, caso a 
quantidade seja diferente, o usu�rio dever� alter�-lo para a baixa correta no estoque. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Item O produto produzido poder� ser selecionado, clicando no produto da 

lista acima. 
Quantidade Necess�ria para a Produ��o Este campo e preenchida automaticamente, conforme 

o produto selecionado na lista e sua quantidade produzida. 
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Quantidade a Enviar Deve ser informada a quantidade real a ser baixada no estoque 
Estoque Pr�pria Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o 

estoque atual na pr�pria empresa. 
Estoque Terceiro Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o 

estoque atual em pode de terceiros. 
Estoque Geral Campo preenchido automaticamente pelo sistema, mostrando o 

estoque atual geral (Pr�prio + Terceiros). 
 
 
5(48,6,d2�'(�,7(16 
 
Este m�dulo permite o cadastramento e controle das requisi��es de mat�rias feito pelos funcion�rios 
da empresa, n�o movimenta o estoque, a baixa pelo ser feita em Acerto de Estoque. 
 

  
 
1D�DED�GH�³Dados Gerais´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Num. Reg. N�mero gerado automaticamente pelo sistema, caso necessite 

consulta uma requisi��o j� realizada devera digite o n�mero 

do registro e pressionar a tecla enter ou clicar no bot�o . 
Data do Evento    Deve ser informada a data do evento. 
Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo da transa��o. 
Funcion�rio Deve ser selecionado o funcion�rio que fez a requisi��o. 
Observa��o Deve ser informada uma observa��o sobre a requisi��o. (N�o 

Obrigat�rio). 
 
1D�DED�GH�³Itens´��VHUmR�VROLFLWDGRV�DV�VHJXLQWHV�LQIRUPDo}HV� 
 
Refer�ncia Deve ser informado o c�digo do produto ou selecion�-lo na 

combo ao lado, caso n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Quantidade Deve ser informado a quantidade de produtos requisitada. 
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ACERTOS DE ESTOQUE 
 
Neste m�dulo � permitido o ajuste dos saldos dos produtos em estoque. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Pr�pria / Terceira Deve ser selecionado em qual estoque o sistema dever� 

fazer o ajuste (Pr�prio ou em Terceiros). 
Motivo Deve ser selecionado o motivo do ajuste no estoque, caso 

n�o exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou 
alter�-lo. 

Terceiro Deve ser selecionado atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo 
(pelo nome do Terceiro),  caso o n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Item Deve ser selecionado  o produto a ser ajustado, caso n�o 

exista na lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-
lo. 

Quantidade Deve ser informada a quantidade a ser ajustada do produto. 
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PARTE IV - PESQUISAS 
 
LISTA DE PRE�O 
 
Nesta tela � permitida a consulta de produtos e servi�os conforme sele��o feita pelo usu�rio. Caso 
necessite entrar na tela de itens de estoque, d� um duplo clique sobre o produto na lista. 
 

  
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Lista de Pre�o Selecione o tipo de lista que deseja consultar (Produtos ou Servi�os). 
Origem Selecione a origem do produtos ou servi�os que deseja consulta. 
Pesquisa por Referencia Permite procurar na lista um produto pela referencia digitada neste 

campo. 
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PARTE V - FINANCEIRO 
 
LAN�AMENTOS MANUAIS DE RECEITAS / DESPESAS 
 
Nesta tela � permitido o lan�amento manual das provis�es de contas a receber e pagar avulsas (N�o 
geradas automaticamente pelo sistema) e os recebimentos e pagamentos � vista, feito esses 
lan�amentos o saldo dos caixas e banco j� s�o atualizados automaticamente pelo sistema. 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Lan�amento Lan�amento gerado automaticamente pelo sistema, caso 

necessite consulta algum lan�amento, devera digita seu  

n�mero e pressionar a tecla enter ou clicar no bot�o  ou 

se preferir clique no bot�o  para listar os lan�amentos 
conforme sele��o estabelecida pelo usu�rio. 

 
Situa��o Este campo � mostrado automaticamente pelo sistema, 

apresenta a situa��o atual do lan�amento (Previsto, Pagos, 
Atrasados, etc). 

Pessoa Deve ser selecionado atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo 
(pelo nome da Pessoa),  caso o n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
 
Hist�rico / Descri��o Deve ser informado um hist�rico que representa o 

lan�amento. 
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Data de Lan�amento Deve ser informado a data do lan�amento. 
Data de Vencimento Deve ser informado a data de vencimento do lan�amento. 
Valor do Documento Deve ser informado o valor do documento. 
Senso Deve ser selecionada o tipo de lan�amento a ser gerado 

(Entradas / Recebimentos ou Sa�das / Pagamentos). 
Plano de Contas Deve ser selecionado a conta que se enquadra a receita ou 

despesas do lan�amento, esse valor ser� utilizado para a 
gera��o de relat�rios gerenciais e de apoio. 

Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo da transa��o. 
Tipo de Pagamento Deve ser selecionado o tipo de pagamento da compra 

(Boleto, Duplicatas, cheques, etc). 
N�mero Deve ser informado o n�mero do documento lan�ado. 
Baixar este Lan�amento automaticamente com a mesma data e valor do vencimento  
      Deve ser selecionado para os lan�amentos � vista. 
Dados da Baixa Caso o lan�amento seja a vista, deve selecionar a conta 

(Caixa ou Banco) do lan�amento. 
 
 
BAIXAS DE CONTAS A RECEBER / PAGAR 
 
Nesta tela � permitido as baixas das provis�es realizadas na tela de LAN�AMENTOS MANUAIS DE 
RECEITAS / DESPESAS (Contas a Receber e Pagar) com controle do meio de recebimento / pagamento 
controlando os saldos dos caixas e bancos. 
 

 
 

 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Lan�amento Campo para consulta o lan�amento, para consulta o 

lan�amento digite o c�digo e pressionar a tecla enter ou clicar 
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no bot�o  ou se preferir clique no bot�o  para listar os 
lan�amentos conforme sele��o estabelecida pelo usu�rio. 

 
Situa��o Este campo � mostrado automaticamente pelo sistema, 

apresenta a situa��o atual do lan�amento (Previsto, Pagos, 
Atrasados, etc). 

Pessoa Este campo mostra a pessoa envolvida no lan�amento, 
conforme registrado na tela de provis�o. 

 
Hist�rico / Descri��o Este campo mostra o hist�rico do lan�amento, conforme 

registrado na tela de provis�o. 
Senso Deve ser selecionada o tipo de lan�amento a ser gerado 

(Entradas / Recebimentos ou Sa�das / Pagamentos). 
Tipo de Pagamento Este campo mostra o tipo de pagamento do lan�amento 

(Boleto, Duplicatas, cheques, etc), conforme registrado na 
tela de provis�o. 

 Plano de Contas este campo mostra a conta registrada no lan�amento, 
conforme registrado na tela de provis�o. 

N�mero Este campo mostra o n�mero do documento registrada no 
lan�amento, conforme registrado na tela de provis�o. 

Data de Vencimento Original Este campo mostra a data de registrada no lan�amento, 
conforme registrado na tela de provis�o. 

Valor do Original Este campo mostra o valor original do lan�amento, conforme 
registrado na tela de provis�o. 

Recebimento / Pagamento Deve ser informado a data do recebimento / pagamento do 
lan�amento. 

Acr�scimo Deve ser informado o valor dos encargos sobre o lan�amento. 
(N�o Obrigat�rio). 

Desconto Deve ser informado o valor dos descontos sobre o 
lan�amento. (N�o Obrigat�rio). 

Total Deve ser informado o valor total recebido / pago do 
lan�amento. 

Caixa / Conta Corrente Deve ser selecionada a conta (portador) que recebeu ou 
pagou o lan�amento selecionado. 

 
ESTORNAR LAN�AMENTO 
 
Caso necessite de estornar a baixa j� realizada, siga as etapas abaixo: 
 
1 ± Selecione o lan�amento atrav�s do seu numero ou na lista; 
2 ± Se o lan�amento j� estiver baixado (Situa��o = Pago), o bot�o estornar ficar� vis�vel; 
3 ± Para estornar o lan�amento, basta clicar no bot�o Estornar e confirma a opera��o. 
 
 
TESOURARIA 
 
DESCONTO DE TITULOS 
Nesta tela � permitido o cadastro de opera��o de venda de cr�ditos da empresas, podem ser 
registradas as opera��o de venda junto ao bancos e factoring. 
 
Para o registro dessa opera��o, devera ser realizada em 2 (duas) etapas. 
Primeira Etapa:   Registros dos t�tulos negociados, o comprador e o juros dessa opera��o; 
Segunda Etapa:   Registros dos recebimentos liquidam da opera��o. 
 
 
PRIMEIRA ETAPA ±�'(6&2172�'(�7Ë78/26 
 



            

    
   Vers�o 1.047 ² Dezembro / 2005                                                                           P�gina 81 de 95 

CNPJ/ 

 
Help on Line - AeroSoft Gestor Empresarial 

 
 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Transa��o Campo para consulta a transa��o, para consulta o lan�amento digite o c�digo e 

pressionar a tecla enter ou clicar no bot�o  ou se preferir poder� clicar no bot�o , onde se 
abrira uma lista como os t�tulos em aberto que poder� ser selecionado. 
 
Data da Negocia��o Deve ser informada a data da venda dos t�tulos. 
Plano de Contas Deve ser selecionada a conta que se enquadra com os 

encargos descontados na opera��o de venda (Juros s/ 
Encargos de T�tulos), (esse valor ser� utilizado para a gera��o 
de relat�rios gerenciais e de apoio), caso o n�o exista na lista 

clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Comprador Deve ser selecionado atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo 

(pelo nome da Pessoa),  caso o n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Centro de Custo Deve ser selecionado o centro de custo da transa��o. 
Baixar automaticamente os lan�amentos no ato da venda ± Deve ser selecionado caso queira 

que o sistema baixe os t�tulos negociados automaticamente 
na data de vencimento. 

Desconto s/ t�tulos Deve ser informado o valor total dos encargos ocorridos sobre 
os t�tulos negociados. 

 

PARA SELECIO1$5�26�7Ë78/26�'$�23(5$d2��&/,48(�12�%272� ��21'(�685*,5È�80$�
7(/$�'(�&2168/7$�'(�72'26�26�7Ë78/2�&20�$�6,78$d2�35(9,67$� 
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3$5$� (;&/8,5� 80� 7Ë78/2� '$� 1(*2&,d2�� 6(/(&,21(� 1$� /,67$�� � '$1'2� 80� '83/2�

&/,48(�62%5(�(/(�(�'(32,6�&/,48(�12�%272�� . 
 
PARA PASSA5�3$5$�$�6(*81'$�(7$3$��&/,48(�12�%272�5(&(%(5� 
 
 
SEGUNDA ETAPA ± RECEBIMENTOS 
 

 
 
Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Conta Creditada Deve ser selecionado o tipo de conta (Caixa ou Banco) e a 

conta onde foi credita o valor recebido. 
Forma de Recebimento Deve ser selecionado o tipo de documento recebido (T�tulos, 

Conta Corrente, Cheque, etc). 
Data Cr�dito Deve ser informado a data de recebimento da negocia��o. 
N�mero do Documento Deve ser informado o n�mero do documento de recebimento 

(Ex, Numero do cheque ou t�tulo). 
Hist�rico / Descri��o Deve ser informado o hist�rico da opera��o (Valor do 

Recebido a t�tulo de desconto). 
Valor Recebido Valor recebido atrav�s do documento informado. 
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(0,662�'(�127$6�),6CAIS 
 
Nesta tela v�o constar todas as opera��es de vendas, Outras Sa�das, Presta��o de Servi�os e Outras 
Entradas com op��o de nota fiscal da empresa dispon�vel e em ordem de opera��o pronta para serem 
emitidas notas fiscais (Notas de Produtos e / ou Servi�os). 
 

 
 
Tipo de Nota Fiscal Deve ser seleciono o tipo de nota fiscal a ser impressa. 
Data e Hora de Sa�da / Entrada Deve ser informada a data e hora da sa�da para impress�o na 

nota fiscal de produto. 
Pr�xima Nota Fiscal a Ser Emitida Deve ser informado o pr�ximo numero da nota fiscal a ser 

emitida, este n�mero somente deve ser alterado caso o 
n�mero j� existente na tela for diferente dos formul�rios, pois 
o sistema sempre atualiza este campo apos a impress�o. 

Marca / Desmarca todas as transa��es Deve ser selecionado, caso o usu�rio queira emitir 
todas as  notas fiscais de uma �nica vez. 

 
 
26�%27®(6 
 

Este bot�o tem a fun��o de imprimir definitivamente as notas fiscais, ao selecionar as 
opera��es e clicar neste bot�o ao terminar de imprimir, o sistema vai perguntar se as 
notas foram impressas corretamente, caso a resposta seja SIM, ser� atualizado o 
campo da pr�xima nota a ser impressa e a opera��o desaparecer� da lista. 

 

 
Este bot�o devera ser utilizado todas as vezes que deseja fazer testes de impress�o 
de notas fiscais. 
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(0,662�'(�'83/,&$7$6 
 
3DUD�WRGDV�DV�RSHUDo}HV��9HQGDV�RX�6HUYLoRV���FRP�R�WLSR�GH�SDJDPHQWR�³'XSOLFDWDV´�Mi�HPLWLGDV�DV�
notas fiscais, poder� ser impressas em papel Carta ou A4 suas duplicatas. 
 

 
 
 

26�%27®(6 
 

Este bot�o tem a fun��o de imprimir definitivamente as duplicatas, ao selecionar as 
opera��es e clicar neste bot�o ao terminar de imprimir, o sistema vai perguntar se  
foram impressas corretamente, caso a resposta seja SIM, ser� a opera��o 
desaparecer� da lista. 

 

 
Este bot�o devera ser utilizado todas as vezes que deseja fazer testes de impress�o 
de duplicatas. 
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352&(66$0(172�'(�&20,66®(6 
 
Nesta rotina poder� fazer o processamento das comiss�es aos vendedores de varias formas. 
 

 
 
Vendedor   Selecione o vendedor para calcular a comiss�o (Todos ou Um). 
Vinculo Selecione qual o vinculo para o calculo, se deve ser por data da 

transa��o (Venda / Servi�os) ou pela Data de Recebimento dos 
t�tulos. 

Per�odo Deve ser selecionado o per�odo de Transa��o / Recebimento para 
calculo. 

Percentual Baseado em Deve ser selecionado com qual al�quota de comiss�o deve ser 
considerado. 
Item / Servi�o Cadastro de Itens de Estoque ou Servi�os. 
Vendedor Cadastro de Funcion�rios e Colaboradores. 

    Valores  Cadastro de valores de Comissionamento. 
    Fixo   Valor digitado no ato do processamento. 
Plano de Contas Deve ser selecionada a conta que se enquadra com a comiss�o 

calculada na opera��o, esse valor ser� utilizado para a gera��o de 
relat�rios gerenciais e de apoio, caso o n�o exista na lista clique no 

bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Data de Vencimento Deve ser informada a data de pagamento das comiss�es aos 

vendedores, ser� gerado automaticamente no contas a pagar. 
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PARTE VI - CRM 
 
CENTRAL DE RELACIONAMENTO 
 
Nesta tela poder�o ser registrados todos os contatos de terceiros (Clientes, fornecedores, etc) com a 
empresa. 
 

 
 

Para preenchimentos destas telas ser�o solicitadas as seguintes informa��es. 
 
Pessoa Deve ser selecionado atrav�s do CNPJ / CPF ou na combo (pelo 

nome da Pessoa), caso o n�o exista na lista clique no bot�o , 
para cadastr�-lo ou alter�-lo. 

Tipo Deve ser selecionado o motivo do contato, caso o n�o exista na 

lista clique no bot�o , para cadastr�-lo ou alter�-lo. 
Descri��o   Deve ser informada uma pequena descri��o do contato. 
N�mero Campo gerado automaticamente para controle do sistema. 
Agendamento / Retorno Deve ser selecionado caso o contato queira um retorno ou necessite 

de um agendamento. 
Detalhamento Deve ser relatado neste campo todo o contato da pessoa com a 

empresa. 
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PARTE VII -�5(/$7Ï5,26 
 
ECF 
 
Relat�rios de impress�o da impressora de cupom fiscal. 
 

  
 
 
INDUSTRIAIS ±�&20326,d2�'(�352'8726 
 
Este relat�rio demonstrar os produtos e sua composi��o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

    
   Vers�o 1.047 ² Dezembro / 2005                                                                           P�gina 88 de 95 

CNPJ/ 

 
Help on Line - AeroSoft Gestor Empresarial 

CONTABEIS ±�'(021675$d2�'(�5(68/7$'2 
 
Este demonstrativo apura o resultado (Receita ± Despesas) por compet�ncia de um determinado 
per�odo. 
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FINANCEIRO 
  
PLANO DE CONTAS 
Relat�rio das contas registradas no plano de contas. 
 
FLUXO DE CAIXA 
Demonstrativo de apura��o(Sint�tico e Anal�tico)  dos contas a receber de um determinado per�odo. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,78$d2�),1$1&(,5$ 
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Neste relat�rio, poder�o ser impressos as posi��es do contas a receber e a pagar conforme filtro 
realizado pelo usu�rio. 
 

 
 
 
&20,66®(6 
Demonstrativo de comiss�es a pagar aos vendedores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITENS DE ESTOQUE 
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Este relat�rio permite a emiss�o dos produtos cadastrados no sistema e seus valores de venda. 
 

 
 
 
 
I19(17È5,2 
Demonstrativo do inventario de produtos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,19(17È5,2�&20�&8672�0e',2 
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Demonstrativo de apura��o dos saldos dos produtos apurados pelo custo medido de aquisi��o. 
 

 
 
 
 
5(/$7Ï5,2�'(�9(1'$6 
Demonstrativo das vendas realizadas em determinado per�odo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5(/$7Ï5,2�'(�$1$/,6(�),1$1&(,5$ 
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Demonstrativo de analise gerencial, permite em um �nico relat�rio  apurar os saldos banc�rios e 
caixas e a provis�o dos contas a receber e pagar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARGEM DE LUCRO POR ITEM DE ESTOQUE 
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Este relat�rio permite a analise da margem dos produtos negociados. 
 

 
 
RANKING DE ITENS EM ESTOQUE 
Este relat�rio permite a emiss�o da rela��o por valor ou quantidade do ranking dos produtos mais 
vendidos. 
 

 


