
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Visualizar total bruto e líquido dos recebimentos    • Alterar dados do recebimento •  Dar baixa nos recebimentos 
• Imprimir e gerar arquivo *.CSV  do relatório de recebimento  em cartões  

 
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: SEM PERÍODO 
Quando marcada, carrega na grade, os recebimentos em cartão, 
desconsiderando o período definido. 
 
Opção: LANÇADO EM  
Quando marcada, carrega na grade os pagamentos em cartão, com base na data 
em que foi lançado o recebimento no sistema, de acordo com o período selecionado. 
 
Opção: BOM PARA 
Quando marcada, carrega na grade os pagamentos em cartão, com base na data de BOM PARA, de acordo com os 
filtros definidos. 

 
Quadro: CLIENTE 
 

Botão  (LUPA)  
Acessa a janela LOCALIZAR CLIENTE, na qual é possível selecionar um cliente cadastrado no sistema, para visualizar 
os recebimentos em cartão.  
 
Botão: TODOS  
Mostra o recebimento em cartão de TODOS os clientes cadastrados, de acordo com os filtros definidos.  

 
 
 
 

ABA: FINANCEIRO 

    BOTÃO: CONTROLES 

        OPÇÃO: CARTÕES  



 

Botão: OPÇÕES 
 
Opção: MARCAR BAIXA (TODOS DA GRADE)  

Marca a coluna BAIXA, de todos os recebimentos mostrados na grade, 
de acordo com os filtros definidos. 
 
Opção: MARCAR LANÇAR NO FLUXO (TODOS DA GRADE)  
Marca a coluna FLUXO, de todos os recebimentos mostrados na grade, 
de acordo com os filtros definidos. 

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

 
Botão: EVOLUSERVICES 
Evoluservice é uma empresa de meios de pagamentos com cartões e cheques. Para maiores 
informações, entre em contato com o Suporte CICOM. 
 
Botão: SALVAR EM *.CSV 
Salva as informações selecionadas de acordo com o filtros definidos, em formato *.CSV que 
pode ser aberto usando o EXCEL. 

 
GRADE 
 

 
 
Opção: IMPRIMIR NÚMERO DA OS/VENDA AO INVÉS DO NÚMERO DA FATURA  
Quando marcada, poderá visualizar na grade, imprimir e salvar em CSV uma coluna com o número da OS/VENDA.  
 
Coluna: Fatura 
Clicando no botão [+] serão mostradas outras informações da fatura.  
 
Coluna: Itens 
Clicando no botão [+] serão mostradas outras informações do item da fatura. 
 
Coluna: Tipo 
Mostra outras informações do recebimento. 
 
Botão direito do mouse na grade: 
 
Opção: Alterar dados 
Permite alterar dados do recebimento, acessando a janela 
ALTERAR DADOS DO RECEBIMENTO.  
 

 

 

 

 

 

 

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

