
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Definir/alterar configurações do sistema CICOM 
• Reativar mensagens do sistema, caso tenha marcado a opção “Não mostrar mais” 

 
IMPORTANTE SABER! 

• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações automáticas do 
sistema.  Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha. 
 

• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de Referência, disponíveis 
para aquela janela. 

 
Aba: GERAIS 
Define as configurações gerais para o sistema.  
 
Quadro: MOSTRAR LEMBRETES AO ABRIR 
Quando as opções estiverem marcadas, ao iniciar o 
sistema, serão mostradas na tela, as opções que foram 
marcadas como lembretes.  
 
Opção: DE “NÃO RECEBIMENTO” APÓS __ DIAS DE 
ATRASO 
Quando marcada, define que ao abrir o sistema, serão mostradas informações dos clientes que não efetuaram 
pagamento, após os dias definidos.  
Por exemplo: O cliente teria que efetuar o pagamento do dia 10, mas não efetuou e foi definido que o lembrete será 
mostrado após 2 dias. No dia 12, ao abrir o sistema, aparecerá um lembrete informando que o cliente não efetuou o 
pagamento. 
 
Quadro: LOGOFF AUTOMÁTICO 
Permite configurar um tempo para LOGOFF do 
sistema, após o usuário não mexer no programa CICOM. 
 
Quadro: IMPRESSÕES  
Quando marcada a opção, remove a informação 
“CUPOM NÃO FISCAL”/”NÃO É DOCUMENTO FISCAL” 
das impressões.  

 Essa opção apenas remove a mensagem, não torna o documento fiscal.  
 
 
 
 

ABA: ADMINISTRAÇÃO 
  BOTÃO: CONFIGURAÇÕES 
        OPÇÃO: DO PROGRAMA 



 

Quadro: CLIENTES 
Quando marcada a opção, define que na pesquisa para incluir clientes 
na venda e/ou ordem de serviço, não aparecerá à opção para visualizar 
ou não clientes inativos.  

 
 Aba: CLIENTES 
 
Quadro: CADASTRO DE CLIENTES 
 
Opção: O CNJP/CPF DEVE SER PREENCHIDO E 
VALIDADO 
Quando marcada, define que, no CADASTRO DE 
CLIENTES o CNPJ/CPF deverá ser preenchido 
obrigatoriamente e, o sistema sempre deverá verificar se o preenchimento do campo está correto. 
 
Opção: NÃO INATIVAR CLIENTES COM PENDÊNCIAS 
Quando marcada, define que não poderá marcar um cliente como INATIVO, caso ele tenha pendências financeiras. 
 
Opção: AVISO DE DÍVIDA EM CARTEIRA E PREVISTO  
Quando marcada, ao localizar o cadastro do cliente, aparecerá um aviso se o mesmo tiver dívidas EM CARTEIRA e/ou 
em PREVISTO. 
 
Opção: VERIFICAR CADASTROS REPETIDOS 
Quando marcada, define que ao cadastrar um novo cliente no Sistema, acessará uma janela para consultar se há 
outro cadastro com as mesmas informações. 
 
Opção: VALIDAR CNPJ/CPF  
Quando marcada, define que, no CADASTRO DE CLIENTES, o sistema deverá verificar se o CNPJ/CPF foi preenchido 
corretamente. 
 
Quadro: TABELA DE PREÇO 
 
Campo: PADRÃO PARA NOVOS CLIENTES 
Define a tabela que será utilizada como padrão, para os 
novos clientes cadastrados no sistema.  

 Caso queira definir uma tabela diferente para o novo cliente cadastrado, acesse a aba CLIENTE, botão CADASTRO, 
no quadro TABELA DE PREÇO, clique no botão SETAS VERDES e selecione a tabela que desejar.   
 
Botão: SETAS VERDES 
Acessa a janela SELECIONAR TABELA DE PREÇO- PRODUTOS, permitindo selecionar a tabela que será definida como 
padrão.  
 
Campo: CLIENTE BALCÃO 
Define a tabela que será utilizada como padrão nas VENDAS BALCÃO. 

 Caso queira definir uma tabela diferente para uma VENDA BALCÃO, acesse a venda desejada, no quadro DADOS 
DA VENDA, no campo TABELA DE PREÇO, clique no botão SETAS VERDES e selecione a tabela desejada.  
 
Botão: SETAS VERDES 
Acessa a janela SELECIONAR TABELA DE PREÇO- PRODUTOS, permitindo selecionar a tabela que será definida como 
padrão.  
 
 
 
 
 



 

Quadro: BLOQUEAR 
 
Opção: AVISAR AO EXCEDER [...] 
Quando marcada, define que ao exceder o limite de 
compra definido no cadastro do cliente, aparecerá um 
aviso de bloqueio de compra.  

 Para utilizar essa função, é necessário que as 
opções CLIENTES COM SALDO DEVEDOR e CLIENTES COM SALDO EM ABERTO estejam marcadas e configuradas. 
 
Opção: LIMITE DO CLIENTE APENAS PARA SALDO EM ABERTO. (SEMPRE BLOQUEAR DEVEDORES) 
Quando marcada, define que todo valor EM ABERTO ficar EM ATRASO, o cliente passará a ser DEVEDOR, 
bloqueando a criação de novas vendas e/ou ordens de serviço.  

 A configuração de SALDO EM ABERTO/ATRASO, é definida no CADASTRO DE CLIENTE, na aba LIMITES, no quadro 
LIMITE GERAL, no botão TRÊS PONTOS, do campo CONFIGURAÇÃO DESSE CLIENTE.  
 
Botão: CONFIGURAÇÃO DOS SALDOS 
Acessa janela CONFIGURAÇÃO DE SALDOS DO CLIENTE, na qual é possível definir as opções que o Sistema deverá 
utilizar, para considerar um cliente devedor, com base nos SALDOS EM ATRASO e nos SALDOS EM ABERTO. 
 
Botão: LISTA DE EXCEÇÃO 
Acessa a janela LISTA DE EXCEÇÃO DO BLOQUEIO, permitindo incluir clientes que não serão bloqueados.  
 
Quadro: VEÍCULOS DO CLIENTE 
 
Opção: ADICIONAR CAMPO PERSONALIZADO 
Quando marcada, permite criar um campo no cadastro do veículo, para inserir uma informação adicional.  
 
Campo: Título 
Permite definir o nome do campo que aparecerá no cadastro de veículo. 
 
Quadro: GERAIS 
Quando marcada a opção, permite que ao abrir 
uma venda e/ou ordem de serviço, apareça à 
observação feita no CADASTRO CLIENTE, no 
campo OBSERVAÇÕES. 

 
Aba: OFICINA 
 
Aba: GERAIS 
Configura opções para realização de determinadas 
funções na emissão de orçamentos e ordens de 
serviço. 
 
Opção: NÃO ACEITAR PRODUTOS / SERVIÇOS COM 
QUANTIDADE ZERADA 
Quando marcada, define que não será possível incluir 
produtos/serviços na ordem de serviço, quando 
estiverem com a quantidade ou o valor zerado.   
 
Opção: CONFIRMAR VEÍCULO ANTES DE CRIAR OS/ORÇAMENTO 
Quando marcada, define que ao criar uma ordem de serviço ou orçamento, aparecerá uma janela com os dados do 
veículo, para serem confirmados.  

 Essa função só é válida quando a OS ou o orçamento forem criados a partir do cadastro do cliente.  
 
 



 

Opção: EXIBIR COLUNA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS  
Quando marcada, define que na OS aparecerá uma coluna, onde é possível definir as especificações do produto.  
CLIQUE AQUI para mais informações.  
 
Orçamentos 
 
Opção: EFETIVAÇÃO PARCIAL DO ORÇAMENTO 
Quando marcada, define que ao transformar um orçamento em 
ORDEM DE SERVIÇO, aparecerá a janela EFETIVAÇÃO PARCIAL 
DO ORÇAMENTO, na qual será possível marcar e/ou desmarcar 
os produtos e/ou serviços que realmente serão incluídos na OS. 
 
 
Aba: ORDENS DE SERVIÇO  
Configura opções para realização de determinadas 
funções na emissão de ordens de serviço. 
 
Opção: NÃO VENDER PRODUTOS SEM QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 
Quando marcada, define que não será possível incluir 
produto na ordem de serviço, quando não tiver 
quantidade em estoque. 
 
Opção: NÃO PERGUNTAR SOBRE FAZER OS PARA O 
MESMO CLIENTE 
Quando marcada, define que na janela de ORDEM DE SERVIÇO, ao clicar no botão NOVO para fazer uma ordem de 
serviço, NÃO aparecerá a mensagem perguntando se desejar criar uma nova OS para o cliente que está aparecendo 
na tela.  
 
Campo: MENSAGEM DE RODAPÉ 
Permite definir uma mensagem padrão, que sairá no rodapé das 
impressões das Ordens de Serviço. 

 
 Aba: VENDA 
 
Quadro: GERAIS 
Configura opções para realização de determinadas 
funções na emissão da venda. 
 
Opção: EXIBIR ÚLTIMO VALOR DE VENDA DO 
PRODUTO PARA O CLIENTE SELECIONADO 
Quando marcada, define que ao fazer a venda para o 
cliente, mostrará o valor do produto que foi comprado 
anteriormente. 

 Para utilizar essa função, é necessário que o cliente 
esteja selecionado no orçamento/venda.  
Por exemplo: Em janeiro o cliente comprou o produto 
A por 10,00, mas em maio esse mesmo produto custa 8,00. Você poderá definir se cobrará 10,00 ou 8,00 do cliente.   
 
Opção: NÃO ACEITAR PRODUTOS COM QUANTIDADE ZERADA 
Quando marcada, define que não será possível incluir produtos na venda, quando estiverem com a quantidade ou o 
valor zerado.   
 

http://www.cicom.com.br/passoapasso/mostrapasso.php?cod=554


 

Quadro: ORÇAMENTO 
Permite definir a quantidade de dias da validade do orçamento. 

 Essa informação poderá ser alterada diretamente no orçamento, no quadro DADOS DO ORÇAMENTO. 
 
Quadro: VENDA BALCÃO 
 
Opção: NÃO IMPRIMIR O CABEÇALHO NA BEMATECH 
Quando marcada, define que o cabeçalho não saíra na 
impressão Bematech da venda.  
 
Campo: MENSAGEM DE RODAPÉ 
Permite definir uma mensagem padrão, que sairá no rodapé das 
impressões das Vendas. 
 

 
 Aba: PRODUTOS 
Configura opções para realização de 
determinadas funções na aba PRODUTOS. 
 
Quadro: GERAIS 
 
Opções: LOJA / FABRICANTE 
Permite definir na grade de VENDA e OS qual 
código será mostrado. 
 
Opção: NO RELATÓRIO DE PRODUTOS, MOSTRAR ACABANDO COM ESTOQUE ABAIXO DO MÍNIMO  
Quando marcada, carrega na grade, da janela RELATÓRIO DE PRODUTOS, os produtos que estão em falta e 
acabando, com quantidade menor que o mínimo. 
 
Quadro: CADASTRO DE PRODUTOS 
 
Opção: USAR VALOR DE VENDA (VAREJO) E VENDA 2 (ATACADO) 
Quando marcada, poderá utilizar o valor ATACADO dos produtos na 
VENDA e na ORDEM DE SERVIÇO. 

 O valor atacado dos produtos deve ser definido na aba PRODUTOS no botão CADASTRO.   
 Para utilizar o valor de venda atacado na OS, na janela ORDEM DE SERVIÇO, na aba PRODUTOS, o campo VALOR 

deve estar com a opção VENDA 2 selecionada.  
 
Quadro: CFOP DE ENTRADA 
Permite definir um CFOP 
PADRÃO para TODAS as ENTRADAS de 
produtos que forem lançadas no Sistema 
CICOM.  
 
Quadro: INSUMOS 
 
Opção: PERMITIR CADASTRAR INSUMOS 
Quando marcada, define que poderá cadastrar produtos para insumos no sistema. 
 
Campo: UTILIZAR VALOR 
Permite definir qual valor será utilizado para calcular insumos. 

 
 
 
 



 

Aba: CAIXA 
 
Quadro: GERAIS 
 
Opção: NÃO USAR CAIXA 
É mais utilizado, quando é necessário mais agilidade 
no lançamento dos recebimentos. Na opção sem 
caixa, é possível concluir uma fatura, sem lançar o 
recebimento total, porém, o Sistema CICOM não 
fará nenhum controle de sangrias, suprimentos e 
movimentos de caixa. 
 
Opção: AUTOMÁTICO  
O Sistema abrirá e fechará automaticamente o caixa 
e fará alguns controles como SANGRIA, SUPRIMENTO e FECHAMENTO DE CAIXA.   
 
Opção: MANUAL 
Todos os dias, será necessário fazer manualmente: abertura e fechamento do caixa, sangria e suprimento. 
  
Campo: SANGRIA EM DINHEIRO E RECEBIMENTOS PARA O BANCO/CONTA 
Permite definir para qual BANCO/CONTA a SANGRIA será enviada. 

Botão:  
Acessa a janela CADASTRO DE BANCO/CONTA, permitindo cadastrar ou alterar os dados da conta. 
 

Botão:  (LUPA) 
Acessa a janela SELECIONAR BANCO/CONTA, permitindo definir ou alterar o banco que será enviada à sangria.  
 
Quadro: CAIXA MANUAL 
Permite definir as opções do que deve ser feito, 
quando utilizar o caixa manual, ao clicar no botão 
RECEBER, da VENDA e/ou ORDEM DE SERVIÇO e, do 
botão CONVERTER do ORÇAMENTO DA VENDA. 
 
Quadro: RECEBIMENTO DA FATURA 
 
Opção: SALVAR NAS OBS. INTERNAS DA VENDA/O 
A OBS. DO RECEBIMENTO PREVISTO 
Quando marcada a opção, permite que a 
observação do lançamento PREVISTO, apareça nas OBSERVAÇÕES INTERNAS da VENDA e/ou ORDEM DE SERVIÇO. 
 
Opção: IMP. RECIBO DA FATURA: INCLUIR RECEBIMENTOS EM ABERTO 
Quando marcada a opção, define que na impressão do RECIBO da fatura, aparecerão os recebimentos que estão em 
abertos (PREVISTOS e BOLETOS SEM BAIXA). 
 

 
Aba: PROFISSIONAIS 
 
Quadro: COMISSÃO 
Quando marcada a opção, permitirá incluir no cálculo das 
comissões dos profissionais, vendas e ordem de serviço 
que estiverem com o status EM ABERTO.  

 Só será incluso no cálculo, as ORDENS DE SERVIÇO que estiverem com a DATA DE SAÍDA preenchida.  
 
 



 

Quadro: HISTÓRICO 
Opção: OCULTAR CÓDIGO DOS ITENS E 
ADICIONAR TOTAL DE COMISSÃO NA 
IMPRESSÃO SIMPLES 
Quando marcada, no relatório do HISTÓRICO DO PROFISSIONAL, no quadro PROFISSIONAL, ao selecionar o 
profissional e marcar a opção CARREGAR VALORES DA COMISSÃO, e fazer a impressão NORMAL, os códigos dos 
itens serão ocultos e aparecerão as comissões do profissional.  

 
Aba: FINANCEIRO  
 
Quadro: CTRL. DE PREVISTOS 
Quando marcada a opção, imprime 
no relatório de CONTROLE DE 
PREVISTOS, o número da PLACA do veículo, desde que opção IMPRIMIR NÚMERO DA OS/VENDA AO INVÉS DO 
NÚMERO DA FATURA esteja marcada, na janela CONTROLE DE RECEBIMENTOS PREVISTOS.  
 
Quadro: PREVISTOS 
 
Botão: ALTERAR ESSA CONFIGURAÇÃO 
Ao clicar no botão, permite definir se os lançamentos 
PREVISTOS da OS e da Venda aparecerão nos relatórios 
financeiros.  
 
Quadro: BOLETOS  
Quando marcada a opção, define que ao gerar 
um boleto, sempre aparecerá a janela 
PARCELAS DO BOLETO, na qual é possível 
definir/alterar as parcelas do boleto (caso tenha) e o Número do Documento. 


