
 
 

 
 
 
 
 
 

 
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 

 
• Cadastrar clientes (pessoas física e jurídica)   
• Cadastrar veículos e frotas   
• Cadastrar endereços de cobrança   
• Cadastrar representantes dos clientes  

• Cadastro biométrico (digital do dedo)   
• Localizar endereço por meio do CEP   
• Adiciona foto por meio de arquivo ou captura 
por WEBCAM ou Celular 

 
IMPORTANTE SABER!  
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações 
automáticas do sistema.  Só poderão ser alterados, quando existir 
opção de escolha.  
 
• Para localizar um endereço por meio do CEP é necessário ter conexão com a internet. 
 

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

 
Aba: CADASTRO 
 
Campo: Código 
Informa o código do cliente cadastrado.  

 O código do cliente é criado 
automaticamente pelo sistema quando os 
dados de um cliente são salvos. 
 
Campo: CNPJ/CPF 
Permite inserir o CNPJ ou CPF do cliente. O sistema pode ser configurado para que seja obrigatório o 
preenchimento desse campo. Também é possível deixar obrigatória a validação do preenchimento no 
sistema, ou seja, o sistema verificará se o CNPJ ou o CPF está com a numeração correta, de acordo com as 
regras de cálculo da Receita Federal. 
CLIQUE AQUI para mais informações. 
 

Botão:  (LUPA) 
Acessa a janela CONSULTA CONTRIBUINTE, na qual é possível consultar o CNPJ do cliente. Ao realizar a 
consulta, é possível alterar os dados do cliente, com base nas informações retornadas. 
CLIQUE AQUI para mais informações. 
 
Campo: Indicador de IE 
Define se o cliente é CONTRIBUINTE DE ICMS, NÃO CONTRIBUINTE ou ISENTO. 

O preenchimento deste campo é obrigatório para emissão de Notas Fiscais. 
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Campo: Cliente inativo 
Esta opção pode ser marcada quando desejar que o nome 
deste cliente não seja mais carregado ao selecionar 
clientes das Vendas e Ordens de Serviços. 

Não é possível excluir o cadastro de um cliente por 
meio do sistema, apenas INATIVÁ-LO.  
DICA: Caso não exista para o cliente, nenhuma OS, 
ORÇAMENTOS, RECEBIMENTOS, VENDAS, ORÇAMENTOS DE VENDAS e CONTAS A PAGAR E 
RECEBER, você poderá simplesmente substituir os dados do cadastro, por dados de um novo cliente. 
 
Campo: Tipo (Apenas para NF-e) 
Indica se o cliente é PRODUTOR RURAL ou não. Preenchimento obrigatório apenas para emissão de 
NF-e*.  

 *NF-e: Nota Fiscal Eletrônica. 
 

 
Aba: ENDEREÇO 
 
Campo: CEP 
Ao preencher o CEP e teclar ENTER, o sistema preencherá 
automaticamente os campos TIPO, LOGRADOURO, PAÍS, UF, 
MUNICÍPIO e BAIRRO, com base nos cadastros do CORREIO. 

 Para que o sistema faça a busca do endereço pelo CEP, é 
necessário que o computador esteja conectado à internet.  
 
Campo: TIPO 
Seleciona o tipo do Logradouro. 
Exemplos: AV (Avenida), AL (Alameda), R (Rua), etc.  
 

Botão:  (TRÊS PONTOS) 
Altera os tipos de logradouros já cadastrados ou cadastra novos tipos de logradouros. 
 

 
 
Aba: END. DE COBRANÇA  
 
Botão: NOVO  
Acessa a janela ENDEREÇO 
DE COBRANÇA, na qual é 
possível informar um ou mais 
endereços  e contatos de 
cobrança. 
 

 
Aba: MARKETING 
 
Campo: Grupo 
Classifica os clientes cadastrados por grupos.  
Exemplos: AMIGOS, FAMÍLIA, CONCESSIONÁRIAS, LOCADORAS, 
etc. 
 
Campo: Como nos conheceu? 
Indica como o cliente conheceu a empresa.  

 



Botão:  (TRÊS PONTOS) 
Acessa a janela CADASTRO DE MARKETING, na qual é possível cadastrar outras descrições para o 
campo.  
 
Botão: RELATÓRIO 
Acessa a janela RELATÓRIO MARKETING CLIENTES, na qual é possível gerar um gráfico e um RANK de 
MARKETING DE CLIENTES, com base nas opções selecionadas no campo COMO NOS CONHECEU? dos 
clientes cadastrados. 
 
Botão: MALA DIRETA 
Acessa a janela MALA DIRETA PARA CLIENTES, na qual é possível enviar e-mails 
para os clientes. 
CLIQUE AQUI para acessar instruções. 
 

 
QUADRO: DADOS PARA CONTATO 
 
Aba: E-MAILS/SITE 
 
Campo: E-MAIL FISCAL 
Este campo pode ser preenchido quando desejar enviar 
por e-mail, as notas fiscais emitidas para o cliente 
cadastrado. 
 

 
Quadro: TABELA DE PREÇO 
Mostra qual tabela de preço o cliente vai utilizar em Vendas/ 
Ordens de Serviço. 
 
Explicação sobre tabelas de preço: 
A função de tabela de preço serve para criar tabelas definindo 
aumento ou desconto sobre o valor dos produtos. 
 
Por exemplo: 
- Você cria uma tabela com aumento de 5% no valor dos produtos, com o nome de: NOVOS CLIENTES. 
- Você cria outra tabela com desconto de 10% no valor dos produtos, com o nome de: AMIGOS E 
PARENTES. 
Ao fazer uma VENDA ou OS (com produtos), pode selecionar qual tabela utilizará, de acordo com o 
cliente.  
CLIQUE AQUI e siga as instruções, para criar tabelas. 
 

Botão:  
Acessa a janela SELECIONAR TABELA DE PREÇO – PRODUTOS, na qual é possível definir qual tabela 
de preço o cliente utilizará.  
 

 
QUADRO: VEÍCULOS DO CLIENTE 
 
Botão: NOVO 
Acessa a janela VEÍCULOS DO CLIENTE, na qual é possível cadastrar os 
dados do veículo do cliente. 
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JANELA: VEÍCULO DO CLIENTE 
 
Quadro: ESPECIFICAÇÕES 
Define as especificações do veículo. As 
especificações devem ser cadastradas por 
meio da janela  
CADASTRO DE ESPECÍFICAÇÕES.  
 
Opção: FALTOU ALGUM CAMPO? 
Essa opção é utilizada para inserir uma 
informação adicional.  

 Para que ele seja ativo, CLIQUE AQUI e siga as instruções.  
 
Botão: CADASTRO DE VEÍCULOS DO SISTEMA 
Acessa a janela CADASTRO DE VEÍCULOS DO SISTEMA, na qual é possível consultar, adicionar ou 
excluir veículos do Sistema.  
CLIQUE AQUI para acessar o Guia de Referência correspondente. 
 
Botão: CADASTRO DE ESPECIFICAÇÕES 
Acessa a janela CADASTRO DE ESPECIFICAÇÕES, na qual é possível cadastrar as especificações dos 
veículos. 
 
Botão direito do mouse na grade 
Clicando com o botão direito na grade VEÍCULOS DO 
CLIENTE, poderá escolher algumas opções. Dentre elas: 
 
Opção: FAZER UMA ORDEM DE SERVIÇO  
Acessa a janela ORDEM DE SERVIÇO, na qual é possível 
fazer uma nova Ordem de Serviço para o veículo 
selecionado. 
 
Opção: ABRIR ÚLTIMA ORDEM DE SERVIÇO DO 
CLIENTE 
Acessa a janela ORDEM DE SERVIÇO, na qual é possível 
visualizar a última ordem de serviço feita para o veículo 
selecionado.  
 
Opção: HISTÓRICO DO VEÍCULO 
- Por cliente: Mostra o histórico das Ordens de Serviços criadas para o cliente selecionado, de acordo com 
filtros selecionados. 
- No sistema (pela placa): Mostra o histórico das Ordens de Serviços criadas para um veículo específico, 
de acordo com filtros selecionados. 
 
Opção: TRANSFERIR VEÍCULO 
Transfere o cadastro do veículo selecionado para outro cliente. 
 
Opção: INFORMAR MÉDIA DE KM/SEMANA 
Define a quilometragem atual e média de quilometragem por semana do veículo. 
CLIQUE AQUI para mais informações. 
CLIQUE AQUI para mais informações. 
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Botão: FOTO DO CLIENTE 
 
Opção: CAPTURAR FOTO (WEBCAM) 
Captura uma foto do cliente por meio de Webcam. 

É necessário que haja Webcam instalada no computador.  
 
Opção: CAPTURAR PELO CELULAR 
Captura uma foto do cliente por meio do celular. 
CLIQUE AQUI para acessar o Guia de Referência correspondente. 
 
Opção: SELECIONAR FOTO 
Seleciona uma foto já salva no computador. 
 
 
 

 
Botão: IMPRESSÃO DIGITAL 
Cadastra ou pesquisa um cliente pela impressão digital. 

 É necessário ter um leitor biométrico instalado no computador.  
 
Botão: LOCALIZAR 
Acessa a janela LOCALIZAR CLIENTES, na qual é possível localizar clientes. 
Na janela LOCALIZAR CLIENTES, na aba ÚLTIMAS OSs, é possível 
visualizar as informações das últimas ordens de serviços criadas no período 
selecionado. 
CLIQUE AQUI para mais informações 
 
Botão: REPRESENTANTES* 
Acessa a janela CADASTRO DE REPRESENTANTES DO CLIENTE, na qual é possível cadastrar pessoas 
que poderão contatar a empresa em nome do cliente.  

 Representantes do Cliente são pessoas que, em nome do cliente cadastrado, podem efetuar compras, 
retirar mercadorias, etc., evitando contratempos indesejáveis, como por exemplo, retiradas de mercadorias 
por pessoas não autorizadas.  
 

 
Aba: CARTEIRA 
Mostra as faturas lançadas em CARTEIRA, de acordo com os 
filtros selecionados.  

Só é possível lançar o valor total a receber. Caso deseje 
lançar valor parcelado, poderá lançar como previsto.  
 
Recebimento em CARTEIRA é usado para clientes que fazem 
compras ou contratam serviços com frequência e tem a possibilidade de pagá-las posteriormente, em 
períodos definidos ou não, em comum acordo com o vendedor ou prestador de serviço.  
Exemplo: Em uma oficina vai uma frota de veículos e os serviços são realizados em diversos dias. Ao invés 
de efetuar o pagamento a cada vez que o serviço é realizado, as ordens de serviços são colocadas em 
carteira. É definido um dia do mês para efetuar o pagamento de todos os serviços realizados da frota.  
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QUADRO: CARTEIRA 
 
Campo: Limite de compra 

Botão:  (TRÊS PONTOS) 
Indica o valor de compras em VENDAS e/ou SERVIÇOS que 
poderá ser feito para o cliente cadastrado.  
 
Campo: Dias de recebimento 

Botão:  (TRÊS PONTOS) 
Define os dias em que o cliente cadastrado poderá efetuar os pagamentos da carteira. 

 Nos dias indicados, o sistema avisará sobre o vencimento do pagamento da carteira do cliente. 
 
Botão: RECEBER  
Acessa a janela RELAÇÃO DE ENVIADOS PARA CARTEIRA, na qual é possível 
selecionar os lançamentos desejados para efetivar os recebimentos. 
 
Botão: IMPRIMIR 
Opção: NORMAL 
Imprime as informações da grade. 
 
Opção: DETALHADA 
Imprime as informações da grade e os produtos e/ou serviços utilizados nas 
respectivas Vendas e Ordens de Serviços. 
 

 
Aba: PREVISTO 
Mostra as faturas do cliente selecionado, lançadas como PREVISTO. 

 
 
Botão: RECEBER 
Acessa a janela RECEBIMENTO DA FATURA, na qual é possível lançar o recebimento da fatura. Para 
lançar o recebimento, é necessário excluir o lançamento previsto e lançar o efetivo recebimento.  
 
Recebimento PREVISTO é usado para clientes que tem um prazo para efetuar o pagamento da fatura ou 
parte dela.  
Exemplo: É realizada uma Venda ou um Serviço e o cliente não tem o valor total naquele momento. Se o 
cliente efetuou parte do pagamento da fatura, você pode indicar (dinheiro, cheque, cartão, etc.) e o saldo 
restante para finalizar a fatura, pode ser lançado como PREVISTO. Pode ser também, que o cliente não 
tenha o valor total da fatura, podendo lançar todo o valor como PREVISTO. Nesse caso o sistema entende 
que a fatura foi finalizada, porém, ainda há um saldo a ser recebido. No prazo indicado, quando o cliente 
efetuar o pagamento, o valor pendente, lançado como PREVISTO, deverá ser excluido e lançado pela 
forma desejada. 
CLIQUE AQUI para mais informações. 
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Aba: LIMITES 
Define o valor que o cliente poderá pagar, em cada 
tipo de recebimento. 
 
 
Quadro: LIMITE GERAL 
Define o limite de compra em venda e ordem de serviço. Ao atingir o valor definido, aparecerá um aviso de 
bloqueio. 

 Para ativar essa função, é necessário que a configuração de bloqueio esteja ativa.  
CLIQUE AQUI para acessar instruções. 

Botão:  
Acessa a janela NOVO LIMITE, na qual é 
possível definir o limite de compra pelo cliente.  
 
Campo: Configuração desse cliente 

 Para ativar essas funções, é necessário que a 
configuração de bloqueio esteja ativa.  
CLIQUE AQUI para acessar instruções. 
 

Botão:  
Opção: DEFINIR/ALTERAR CONFIG. ESPECÍFICA 
Acessa a janela CONFIGURAÇÃO DE SALDO ESPECÍFICO DO 
CLIENTE, na qual é possível definir uma configuração específica 
para o cliente selecionado, de como o sistema deverá considerá-lo 
como um cliente devedor, com base nos SALDOS EM ATRASO e 
nos SALDOS EM ABERTO. 
 
Opção: VISUALIZAR ALTERAR A CONFIG. PADRÃO 
Acessa a janela CONFIGURAÇÃO DE SALDO ESPECÍFICO 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: NOVO 
Abre cadastro para um novo cliente. 
Janela: VERIFICAR CADASTRO DE 
CLIENTES 
REPETIDOS 
Busca, nos cadastros de clientes do sistema, 
quais clientes têm informações iguais às 
utilizadas nos campos de busca. 

Esta janela será carregada somente se a 
opção estiver marcada nas 
CONFIGURAÇÕES DO 
PROGRAMA.  
CLIQUE AQUI para acessar instruções. 
 
Campos: CPF/CNPJ/ PLACA / CLIENTE 
Digitando informações em algum desses campos, o sistema 
fará uma busca dos clientes com a mesma descrição. 
 
Grade: CLIENTES ENCONTRADOS 
Mostra os clientes cadastrados no sistema, de acordo com a pesquisa realizada. 
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Botão: CADASTRAR NOVO 
 
Opção: CLIENTE JURÍDICO POR CONSULTA DE CNPJ 
NA SEFAZ  
Acessa a janela CONSULTA CONTRIBUINTE, na qual é 
possível cadastrar um cliente e preencher alguns 
campos automaticamente, de acordo com a pesquisa 
realizada na SEFAZ. 

Essa consulta tem caráter informativo. A CICOM NÃO se responsabiliza pelos resultados da pesquisa. 
Sugerimos confirmar as informações antes de concluir o cadastro. 
CLIQUE AQUI para acessar instruções.  
 
Botão: ABRIR CADASTRO SELECIONADO 
Abre a janela de cadastro do cliente selecionado na grade, na qual poderá consultar ou alterar 
informações, se necessário. 

 
NAVEGADOR: 

 
Botão: PRIMEIRO 
Acessa o primeiro cadastro.  
 
Botão: ÚLTIMO 
Acessa o último cadastro. 
 
Botão: ANTERIOR 
Acessa o cadastro anterior ao que está na janela. 
 
Botão: PRÓXIMO  
Acessa o cadastro seguinte ao que está na janela. 
 
Botão: SALVAR 
Salva as informações cadastradas. 
 
Botão: CANCELAR 
Cancela a inclusão do novo cadastro que está em andamento. 
 
Botão: IMPRESSÃO/E-MAIL 
Acessa opções para IMPRIMIR, enviar por E-MAIL e GERAR *.CSV DE TODOS OS CLIENTES. 
 
Botão: ATUALIZAR (REDE) 
Atualiza as informações adicionadas no cadastro por outros usuários. Geralmente usado, quando existem 
outros computadores em rede, que estejam utilizando simultaneamente as mesmas janelas. 
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