
 

  
 
 
 
 
 

 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Consultar valores pendentes na carteira dos clientes   • Visualizar  valor total a receber de clientes   
• Imprimir relatório de lançamentos em carteira   • Lançar recebimento de clientes    

 
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. 

 
 
Conceito: 
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.  

 
 
ABA: EM CARTEIRA 
 
Quadro: CLIENTE 

Botão:  (LUPA) 
Acessa a janela 
LOCALIZAR CLIENTE, 
na qual é possível 
selecionar um cliente 
cadastrado no sistema. 
 
Quadro: TOTAL  
Mostra o valor total da grade, de acordo com os filtros definidos. 
 
 
 
 
 

ABA: FINANCEIRO 
    BOTÃO: CONTROLES 

         OPÇÃO: CARTEIRA 

 

 



 

GRADE 
Mostra os lançamentos em carteira, de acordo com os filtros definidos.  

 Dando DUPLO CLIQUE na grade, acessará a janela RELAÇÃO DE ENVIADOS PARA CARTEIRA, na qual é possível 
lançar o recebimento do valor que está em carteira.  

 
 
Botão: IMPRIMIR 

Clicando no botão IMPRIMIR, é possível imprimir ou salvar em PDF a RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS 
EM CARTEIRA do cliente selecionado, de forma simplificada ou detalhada. 
 

 
ABA: SALDO POR CLIENTE 
 
GRADE:  
Mostra os valores a receber dos clientes. 

 Dando DUPLO CLIQUE na grade, acessará a janela RELAÇÃO DE ENVIADOS PARA CARTEIRA, na qual é possível 
lançar o recebimento do valor que está em carteira.  

 
 
Quadro: TOTAL 
Mostra o total de dívidas em carteira, de todos os clientes. 
 
Botão: IMPRIMIR 
Imprimi ou salva em PDF, a RELAÇÃO DE PENDENCIAS EM CARTEIRA.  
 
Botão: RECEBER 
Acessa janela RELAÇÃO DE ENVIADOS PARA CARTEIRA, na qual é possível lançar 
recebimento de VENDA ou ORDEM DE SERVIÇO que esteja em carteira. 
 

Janela: RELAÇÃO DE ENVIADOS PARA CARTEIRA 
 
GRADE:  
Mostra VENDAS e ORDENS DE SERVIÇOS lançadas em CARTEIRA do cliente selecionado. 
 
Coluna: Marcado  
Quando marcada, inclui na 
mesma fatura, as vendas e 
ordens de serviços 
selecionadas. Também é 
possível marcar ou desmarcar clicando nos botões MARCAR TODOS ou DESMARCAR TODOS. 
 
Botão: ADICIONAR MARCADOS NA FATURA 
Permite inserir, numa mesma fatura, várias VENDAS e ORDENS 
DE SERVIÇOS do cliente selecionado. 

 Para lançar recebimento parcial do valor lançado em 
CARTEIRA, o valor recebido deve ser lançado, selecionando a 
forma correspondente e o saldo pendente deve ser lançado como PREVISTO.  
CLIQUE AQUI para mais informações. 

http://cicom.com.br/video-aula/financeiro/pdf/fin-previstos.pdf

