SFT
Sistema de
Faturamento

Progestor Informática Ltda.

www.progestor.com.br

SISTEMA DE FATURAMENTO - STF
O primeiro passo para utilização do Sistema de Faturamento – STF, é configurar os Parâmetros do
Sistema:
Módulo Utilitários: Parâmetros

Cadastrar a Empresa, informando todos os dados necessários.
–
–
–
–
–

Caso a Empresa não utilize o Módulo PCP, não é necessário preencher as informações das abas:
Módulos, Feriados, Atelier, Pcp;
O campo EAN corresponde ao Código de Barras, caso a empresa utilize deste serviço;
O campo ACI corresponde ao código da Empresa junto à Empresa ACI (que fornece informações de
clientes);
Marcar a opção de Saída da Impressora – Geralmente LPT1;
Escolher o Tipo da Impressora – Epson Matricial ou HP Deskjet.

Na aba Faturamento:
– preencher o n° de linhas que serão impressas no Corpo da Nota Fiscal;
– O Valor mínimo para cada Duplicata, se desejado;
– Marcar a opção Letra na 1ª Duplicata se desejar. Exemplo: Dupl. N° 0001/06A para a 1ª
Duplicata;
– Marcar a opção Centavos em todas as duplicatas. Se deixar desmarcado, o sistema arredondará
os centavos em uma das duplicatas;
– Marcar a opção N° Dupl. Igual ao N° NF, para que a numeração da duplicata coincida com o n°
da NF
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–

Na aba Faturamento:
– Selecionar o arquivo contendo a imagem (logotipo) da empresa, que aparecerá nas telas do
Sistema:
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Módulo Cadastros: Representantes:

–
–
–

Inclusão, alteração e exclusão de representantes.
Dados gerais do representante.
Comissão:
– %Comiss.s/Fat: Percentual da base de cálculo para pagto. de comissão sobre o faturamento.
– %p/Rep. s/Fat: Percentual de comissão do Representante sobre a venda.
– %Comiss.s/Rec: Percentual da base de cálculo para pagto. de comissão sobre os pagamentos.
– %p/Rep.s/Rec: Percentual de comissão do Representante sobre a venda das duplicatas pagas.

Obs:

Se o Representante for Autônomo, clicar sobre o ítem CNPJ para incluir o CPF.
Em caso de Representante Autônomo, marcar a opção “usa Tabela IR” e cadastrar o n° de
dependentes, se necessário.

Financeiro: Dados bancários do Representante.
Pedidos: Informar o percentual de desconto para pagamento à vista e as condições de pagamento
disponíveis para o Representante.
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Módulo Cadastros: Representantes: COTAS

–

Inclusão, alteração e exclusão de cotas de vendas semanais por Representante.

Botão “Atualiza Valores”: Gerencia as quantidades vendidas de cada Representante, de acordo com os
pedidos cadastrados.
Obs: A Tabela é atualizada somente com os Pedidos incluídos no PCP. Notas Fiscais digitadas
manualmente não são incluídas neste controle.
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Módulo Cadastros: Representantes: CONTA (Conta Corrente do Representante)

–

Demonstrativo da Conta Corrente do Representante:
– Informa as Movimentações na Conta do Representante, como: Comissões, Débitos.

Módulo Cadastros: Representantes: DUPLICATAS
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Controla as Duplicatas que estão em aberto e/ou pagas do Representante
Módulo Cadastros: Representantes: CLIENTES
–

–

Lista todos os clientes cadastrados de determinado Representante.

Módulo Cadastros: Representantes: NOTAS FISCAIS.
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–

Lista todas as Notas Fiscais emitidas dos clientes vinculados ao Representante.

Módulo Cadastros: Clientes

–
–
–
–
–

Inclusão, alteração e exclusão de clientes.
Campos com (*) são obrigatórios.
Opção para Local de Cobrança diferente do Local de Faturamento quando necessário.
Campo Observação, para informações que devem ser impressas nos talões de produção ou observações
que devem ser colocadas nas Notas Fiscais;
O CNPJ e a Inscrição Estadual são testados pelo programa para que não sejam cadastrados errados.
Consulte o site http://www.sintegra.gov.br para consultas os dados coretos.
– Lembre-se: Dados errados nas Notas Fiscais podem causar MULTAS.
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Módulo Cadastros: Clientes: NOTAS FISCAIS

–

Relação de todas as Notas Fiscais Emitidas para o Cliente.
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Módulo Cadastros: Clientes: DULICATAS

–

Relação de todas as Duplicatas emitidas para o Cliente.
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Módulo Cadastros: Clientes: PEDIDOS
Relação de todas os Pedidos emitidos para o Cliente (Quando Incluídos pelo PCP);

–

Pedidos informados manualmente não integram estas informações;
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Módulo Cadastros: Clientes: CONTATOS

Relação de Contatos (compradores, proprietários, funcionários do cliente)
Módulo Cadastros: Clientes: RELATÓRIOS – Listagem de Clientes

–
–

Relação de todos os clientes cadastrados.
A listagem pode ser convertida para um arquivo PDF, enviada diretamente para um endereço de email, no formato TXT ou PDF.
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Módulo Cadastros: CFOP

–
–

Códigos da Natureza e Operação (Códigos Fiscais para a emissão de Notas Fiscais)
Marcar as incidências de ICMS, IPI.

OBS: Pode ser colocada uma observação para ser impressa na Nota Fiscal como: Diferimentos, Isenções,
Suspensões.
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Módulo Cadastros: CLASSIFICAÇÃO FISCAL - IPI

–
–

Cadastro dos códigos de Classificação Fiscal do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados.
De acordo com a Legislação vigente, há um redutor da base cálculo.

Módulo Cadastros: GRADES

–

Inclusão das Grades de Numeração do produto fabricado. Necessário para quem utiliza o Módulo PCP
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Módulo Cadastros:TRANSPORTADORAS

- Inclusão de todas as Transportadoras utilizadas pela empresa.
Módulo Cadastros: NOTAS – Emissão de Notas Fiscais
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inclusão de Notas Fiscais de Vendas, Remessas, Devoluções (NF de Entrada)...
Selecionar o Cliente;
Informar a Série da Nota Fiscal;
Informar a data de emissão da NF e a data de saída da NF;
Escolher o Representante. Caso não esteja cadastrado, clicar no sinal de “+” para incluir um novo
Representante;
Informar o n° do pedido, o n° do pedido do cliente e o n° do pedido interno – se necessário;
Informar o CFOP da NF;
Informar o Código do IPI;
Informar a Referência do Produto, ou teclar F2 para selecionar o modelo no PCP;
Informar o código Auxiliar, quando necessário;
Informar a Descrição do Produto;
Informar a Unidade de medida (PAR, M2, PC);
Informar o Valor Unitário do Produto;
Informar o Valor de Desconto, caso houver;
Informar o Percentual de Desconto, caso houver;
Informar o Tipo e ICMS (1-Base de Cálculo, 2-Isentas, 3-Outras);
Informar o Percentual do ICMS - Ver TABELAS – ESTADOS – Os percentuais cadastrados nesta
tabela são utilizados na emissão da NF – O percentual é inserido automaticamente. Ver página 20.
Informar o Tipo de IPI (1-Base de Cálculo, 2-Isentas, 3-Outras);
Informar o Percentual de IPI;
Para incluir um novo Produto, clicar no botão “+”;
Para excluir um produto, teclar ESC;
Informar os Prazos de Pagamento;
Informar se haverá descontos nas Duplicatas, bem como o prazo para a concessão dos descontos;
Clicar no botão “Gerar Duplicatas”;
Escolher a Transportadora que fará a entrega, bem como a Transportadora que fará o Redespacho;
Escolher o tipo do frete (1-Pago, 2-A Pagar, 3-Cortesia);
Informar a quantidade de volumes;
Informar a descrição dos volumes (Caixas, Rolos...)
Informar o Número Inicial e Final dos volumes;
Informar o Valor do Frete, caso o mesmo seja cobrado;
Informar as características do veículo (marca e placa) nem sempre é necessário informar (ver casos);
Escolher a Via de Transporte (Rodoviário, Aéreo, Marítimo);
Informar o Peso Bruto e Líquido da carga;
Informar as Observações que devem ser impressas na NF – se necessário;
Clicar no botão “GRAVAR” para confirmar a inclusão da NF, ou “CANCELAR” para abandonar;

IMPORTANTE: Se antes de Gravar ou Imprimir a NF, for incluído mais produtos, deve-se clicar
novamente no botão “Gerar Duplicatas” para ajustar os valores das mesmas.
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Módulo Relatórios: MOVIMENTAÇÃO - MINUTA

–

Impressão das Minutas de Despacho, que são assinadas pelas Transportadora, no momento da Coleta
das Mercadorias.
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–

A Minuta pode ser impressa para cada NF ou pode-se emitir uma Minuta para cada dia, neste caso,
todas as NF emitidas em um determinado dia para uma determinada Transportadora, serão impressas
em uma única Minuta de Despacho:

Módulo Relatórios: MOVIMENTAÇÃO - RÓTULOS

–

Impressão dos Rótulos que são colados nos Volumes.

–

Na impressão dos rótulos podem ser colocadas informações como: GRADE, COR.
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Módulo Relatórios: NOTAS FISCAIS – Ítens Faturados por Representantes – Relatório Único
- Lista todos os modelos faturados para um determinado Representante durante um determinado período.

Módulo Relatórios: EVENTUAIS – DIPJ – Maiores Clientes
- Lista um determinado n° de clientes pela ordem de Faturamento durante um determinado período.
Necessário para fins da DIPJ.
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Módulo Tabelas: ESTADOS

–
–

Cadastrar os percentuais de ICMS de cada estado.
Esta informação é utilizada para a emissão das Notas Fiscais.
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