
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Visualizar recebimentos previstos  
• Alterar observações dos recebimentos  
• Lançar recebimento do valor previsto 
• Imprimir relatório com as informações da grade  
• Gerar arquivo *.CSV com 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. 
 

 
Explicando o recebimento PREVISTO 
 

 É usado para clientes que tem um prazo para efetuar o pagamento da fatura ou parte dela.  
Exemplos: 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.  

 
 
Quadro: PERÍODO 
 
Opção: SEM PERÍODO 
Quando marcada, carrega na grade, os lançamentos em previsto, desconsiderando o 
período definido. 
 
Opção: LANÇADO EM  
Quando marcada, carrega na grade os lançamentos previstos, com base na data de lançamento no sistema, de 
acordo com o período selecionado. 
 
 

 



Opção: BOM PARA 
Quando marcada, carrega na grade, os lançamentos previstos com base na data do BOM PARA, de acordo com o 
período selecionado. 
 

 
 
Quadro: TOTAL 
Mostra o valor total de recebimentos previstos, de acordo com os filtros definidos.  
 

 
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 os lançamentos em previsto, de acordo com os filtros definidos.  

 Dando DUPLO CLIQUE na grade, acessará a janela RECEBIMENTO DA FATURA, na qual é possível fazer o 
recebimento previsto. Para concluir o recebimento, deverá excluir o recebimento previsto e lançar o atual 
recebimento (Cartão, dinheiro, boleto etc). 
CLIQUE AQUI para mais informações 
 

  Clicando sobre o título da coluna, o sistema ordenará as informações selecionadas por ordem alfabética ou 
numérica crescente. 
 

 
 
 
Coluna: Fatura 
Clicando no botão [+] serão mostradas outras informações da fatura selecionada. 
 
Coluna: Itens 
Clicando no botão [+] serão mostradas outras informações da fatura selecionada. 
 
Coluna: Tipo 
Mostra as informações da venda ou ordem de serviço. 

 Dando DUPLO CLIQUE nas informações da linha, acessará a janela da venda ou ordem de serviço correspondente. 
 
Botão direito do mouse na grade: 
 
Opção: Alterar observação 
Altera na grade as informações contidas na coluna OBSERVAÇÃO. 
 
Opção: Alterar Bom para 
Altera na grade a data do Bom Para do recebimento previsto. 
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