
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA  
• Visualizar os boletos lançados no sistema     • Configurar boleto        • Dar baixa manual nos boletos       
• Dar baixa pela leitura do arquivo *.RET     • Imprimir e gerar arquivo *.CSV  do controle de boleto

 
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. 

 
Quadro: PERÍODO  
 
Opção: LANÇADO EM   
Quando marcada, carrega na grade, os boletos lançadas no sistema, com base na data em 
que foram lançados, de acordo com os filtros definidos. 
 
Opção: BOM PARA 
Quando marcada, carrega na grade, os boletos lançadas no sistema, com base na data de 
previsão de recebimento do campo BOM PARA, de acordo com os filtros definidos. 
 
Opção: SEM PERÍODO 
Quando marcada, carrega todos os boletos lançados no sistema, desconsiderando o período definido. 

 
 
Quadro: CLIENTE 

Botão  LUPA  
Acessa janela LOCALIZAR CLIENTE, na qual é 
possível localizar e selecionar um cliente cadastrado no sistema. 
 
Botão: Todos  
Mostra os boleto de TODOS os clientes cadastrados, de acordo com os filtros definidos.  
 

 
 
 
 
 

ABA: FINANCEIRO 
    BOTÃO: CONTROLES 
          OPÇÃO: BOLETOS 



 

 
Botão: CONFIGURAÇÕES 
Acessa a janela CONFIGURAÇÕES DE BOLETO, na qual é possível configurar dados para que 
o sistema gere boletos. 

 Para a configuração de boleto, será necessário obter informações técnicas junto ao 
Banco. Além disso, deverá também obter informações sobre arquivos de remessa e 
retorno.  
CLIQUE AQUI para mais informações. 
 
Botão: SALVAR EM *. CSV 
Salva as informações selecionas de acordo com o filtros definidos, em formato  *.CSV que 
pode ser aberto usando o EXCEL. 
 
Botão: LER ARQ. *.RET 
Realiza a leitura do arquivo *.RET e dá a baixa automática nos boletos compensados, emitidos pelo sistema.  
 
Botão: CTRL. DE REMESSAS 
Acessa a janela CONTROLE DE REMESSAS DIÁRIAS DOS BOLETOS COM REGISTRO, na qual é possível visualizar o 
controle de remessas dos boletos e gerar uma nova remessa. 
 
 

Janela: CONTROLE DE REMESSAS DIÁRIAS DOS BOLETOS COM REGISTRO 
Quadro: PERÍODO 
Define o período para selecionar as remessas dos boletos. 
 
 

 
Quadro: CONFIGURAÇÃO 
 Define filtro por Banco/Conta. 
 
 

 
Quadro: COM SELECIONADA 
Gera arquivo de remessa dos boletos selecionados na grade, para envio ao banco. 
 

 
Grade 
Mostra as remessas de boletos geradas a partir das faturas, de acordo com os filtros definidos. 

Coluna: Boletos 

Clicando no botão serão mostradas outras informações sobre os boletos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cicom.com.br/passoapasso/mostrapasso.php?cod=93


 

GRADE 

Opção: IMPRIMIR NÚMERO DA OS/VENDA AO INVÉS DO NÚMERO DA FATURA  
Quando marcada, poderá visualizar, imprimir ou salvar em *.CSV, uma coluna com o número da OS/VENDA.  
 
Coluna: Fatura 
Clicando no botão [+] serão mostradas informações da fatura do boleto selecionado. 
 
Coluna: Itens 
Clicando no botão [+] serão mostradas outras informações do item da fatura selecionada. 
 
Coluna: Fluxo 
Quando marcada, permite que o boleto baixado seja visualizado no Fluxo de Caixa. 
 
Coluna: Baixa 
Quando marcada, acessa a janela BAIXA MANUAL DE BOLETOS, na qual é possível informar dados de baixa do 
boleto. 
 

Janela: BAIXA MANUAL DOS 
BOLETOS  
Quadro: DADOS DA BAIXA 
 
Campo: Desconto 

Botão:   
Altera o valor do desconto, 
caso seja diferente do 
calculado automaticamente 
pelo sistema. 

 Os recebimentos baixados poderão ser visualizados através dos relatórios: Fluxo de Caixa, Extrato 
Financeiro ou Entrada e Saídas de Valores. 
 

 
Botão direito do mouse na grade:  
 
 
Opção: Alterar dados 
Acessa a janela ALTERAR DADOS DO RECEBIMENTO, 
permitindo alterar dados de recebimento do boleto 
selecionado. 
 
Opção: Alterar Boleto no Banco (Remessa) 
 
Opção: BAIXAR  
Permite gerar uma remessa com o boleto selecionado, informando ao Banco, que o boleto teve baixa. 

 Geralmente, essa função é utilizada quando o cliente decide pagar a pendência por outra forma de recebimento. 
Por exemplo: o cliente opta por pagar a compra feita em boleto, é gerado o boleto, mas depois de alguns dias o 
cliente volta na empresa e quer pagar com dinheiro ou cartão. 
 
 

https://www.cicom.com.br/video-aula/financeiro/pdf/fin-fluxo_de_caixa.pdf
https://www.cicom.com.br/video-aula/financeiro/pdf/fin-relatorio-entradas_e_saidas-extrato_caixa-dre.pdf
https://www.cicom.com.br/video-aula/financeiro/pdf/fin-relatorio-entradas_e_saidas-extrato_caixa-dre.pdf
https://www.cicom.com.br/video-aula/financeiro/pdf/fin-relatorio-entradas_e_saidas-extrato_caixa-dre.pdf


 

Opção: Alterar Vencimento 
Permite gerar uma nova remessa com o boleto selecionado, informando ao Banco uma nova data de vencimento. 
 
Opção: Protestar 
Permite gerar uma nova remessa com o (s) boleto (s) selecionado (s), informando ao Banco, o protesto. 

 
 
 

 
 


