
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 

• Visualizar o controle de todas as faturas   • Gerar arquivo *.CSV das informações da grade    
• Imprimir as informações da grade   

 
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 FILTRO 
Mostra na grade, todas as faturas existentes, ignorando o período definido. 
 

 
Quadro: PESQUISAR 
Filtra a fatura, por meio da numeração, de acordo com os 
filtros definidos. 
 
 

Quadro: CLIENTE 
 

Botão:  (LUPA) 
Acessa a janela LOCALIZAR CLIENTE, na qual é possível selecionar um cliente cadastrado, para visualizar todas as 
faturas, de acordo com o período selecionado.  
 
Botão: TODOS  
Carrega na grade, as faturas de todos os clientes, de acordo com os filtros definidos. 

 
Quadro: TOTAL NA GRADE 
Mostra o valor total das faturas na grade, de acordo com os filtros definidos.  
 

ABA: FINCANCEIRO 

    BOTÃO: CONTROLES 

        OPÇÃO: FATURAS 



 

 
Botão: NOVA FATURA 
Acessa a janela FATURA, na qual é possível fazer uma fatura avulsa. 

 Essa fatura não haverá PRODUTOS e nem SERVIÇOS, tendo que ser incluído um ITEM 
AVULSO. Sendo assim, não poderá emitir nota fiscal e nem SAT. Essas faturas constarão nas 
movimentações financeiras e no fluxo de caixa.  
CLIQUE AQUI para acessar instruções.  
 
Botão: SALVAR EM *.CSV 
Salva as informações selecionas de acordo com o filtros definidos, em formato  *.CSV que pode ser aberto usando o 
EXCEL ou qualquer editor de textos. 
 

GRADE: 
Mostra as faturas, de acordo com os filtros definidos.  

 Dando DUPLO CLIQUE na grade, acessará a janela RECEBIMENTO DA FATURA, na qual é possível consultar e/ou 
corrigir os recebimentos da fatura selecionada. 

 
Coluna: ITENS 

Clicando no botão , serão mostradas informações dos itens da fatura.  
 
Coluna: PAGTOS. 

Clicando no botão , serão mostradas informações dos recebimentos dos itens da fatura selecionada. 
 
 
 
 

 

http://cicom.com.br/passoapasso/mostrapasso.php?cod=400

