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Faturamento

O FATURAMENTO é a área do FINANCEIRO que se localiza antes dos LANÇAMENTOS,

ou seja, todo documento do SiGA (ORÇ, PR, PP e MÍDIAS) que lançar algum valor

no financeiro cairá antes no faturamento, para que o mesmo seja revisado e se necessário,

alterado. Uma vez que caiu aqui, ainda não faz parte do FLUXO DE CAIXA

e do MOVIMENTO MENSAL. Os valores só constarão nesses documentos

e nos LANÇAMENTOS depois de serem gerados aqui.

Esta é uma área do sistema que você pode ou não utilizar. Basta ir no seu AVATAR

> OPÇÕES DO SISTEMA > ABA FINANCEIRO e aí escolher se deseja utilizar ou não.

Se você informar que não deseja utilizar o FATURAMENTO,

os valores cairão direto nos LANÇAMENTOS.
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Você pode selecionar os lançamentos que deseja e então GERAR eles.

Se você tiver dois lançamentos do mesmo cliente, e deseja que eles se tornem somente

um, com seus valores somados, basta selecioná-los e clicar em MESCLAR.

Caso precise alterar a data de vencimento ou o valor por exemplo, você pode clicar no

ÍCONE DE LÁPIS e editar.
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Agendamentos Categorias

Centro de custosContas correntes

!

Para aquelas entradas ou saídas que acontecem todo mês, como aluguel e salários,
você pode criar AGENDAMENTOS que irão repetir o lançamento pelo tempo

que for configurado.

CONTA CORRENTE é qualquer lugar onde esteja o seu dinheiro.

Ou seja, pode ser uma conta no banco, a poupança, o seu caixinha ou uma aplicação.

As CATEGORIAS são formas de diferenciar os diversos lançamentos no seu financeiro,

classificando-os de maneira mais específica. Por exemplo, tu podes cadastrar

uma categoria "Comunicação" e dentro deste colocar "Internet" e "Telefone"

e ainda dentro deste último separar em "Fixo" e "Celular". Desta maneira tu podes

a qualquer momento fazer um RELATÓRIO para saber o quanto de comunicação foi gasto

no mês e especificamente em que segmentos.

Os CENTROS DE CUSTOS são grupos que gastam ou recebem dinheiro.

Por exemplo, muitas empresas criam CENTROS DE CUSTOS para o setor

de "Atendimento" e outro para "Criação". Cada vez que alguém do setor

de atendimento vai no cliente e te traz depois a nota do combustível e pedágio, ao lançar

você poderá colocar a CONTA CORRENTE que vai sair o dinheiro, a CATEGORIA

para o FLUXO DE CAIXA e que foi CENTRO DE CUSTO "Atendimento" que gastou

(independente do profissional). No final de um período você poderá emitir um gráfico

e saber o quanto o setor de atendimento gastou.

Então se você quer que a conta do seu banco seja refletida no SiGA, você deve sempre

alimentar o financeiro com a movimentação que acontecer lá, seja quitando lançamentos

existentes, criando novos ou fazendo transferências.

É importante salientar que o SiGA não vai se conectar ao seu banco, você deve fazer

esta conciliação manualmente ou importando o arquivo OFX na tela de LANÇAMENTOS.

O SiGA fará todos os lançamentos de uma única vez no sistema, e se você alterar
um mês específico, apenas aquele lançamento será modificado. Para modificar todos
os meses, deves alterar diretamente no AGENDAMENTO

Nesta opção você poderá escolher se o lançamento

será semanal, mensal ou anual, além de definir o dia

para o vencimento.
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Passos básicos do financeiro
Criar lançamentos
Você pode criar um lançamento À RECEBER ou À PAGAR clicando nos botões

correspondentes na lateral direita. Dentro do LANÇAMENTO, você deverá completar

os campos solicitados, atentando ao vencimento (que pode ser 1 vez ou parcelado)

e a situação (se for criado como quitado não aparecerá na lista). Os campos obrigatórios

são os marcados com *. Também salientamos que observe atentamente a CATEGORIA

e o CENTRO DE CUSTOS.

Como já mencionado, os lançamentos também são criados a partir do faturamento,
que são os movimentos gerados a partir dos documentos do SiGA.

Baixar lançamentos
Lançamentos atrasados ficam em amarelo claro. Em dia, fica em branco.

Os movimentos são separados por abas: a primeira é tudo que está EM ABERTO,

tanto as entradas quanto as saídas, a segunda aba é o que você tem À RECEBER,

a terceira é o que você tem À PAGAR, a quarta é o que você JÁ RECEBEU

e a quinta é o que você JÁ PAGOU. Além disso, na última aba está o FLUXO DE CAIXA.

No final da listagem haverá um detalhamento do que consta nos lançamentos,

como a diferença de valores, o total ou se há contas de meses anteriores.

Você pode escolher se quer que o sistema mostre os ATRASADOS DOS MESES

ANTERIORES ou não.
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Os LANÇAMENTOS do SiGA são as movimentações de pagamentos e recebimentos

das contas correntes da sua empresa. Logo ao entrar na tela, você verá os lançamentos
que estão pendentes, ou seja, ainda não foram pagos ou recebidos no mês atual.

Lançamentos
Observações importantes

A baixa dos lançamentos de entrada ou saída pode ser feito de duas maneiras:

Não recebeu ou não pagará o valor total? Você pode fazer uma baixa parcial dentro
do lançamento desejado.

Abrir o lançamento desejado e alterar

a situação para QUITADO:

Selecionar o lançamento desejado e clicar

em QUITAR/REABRIR:

ou
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Alterar lançamentos em lote
Você poderá fazer alterações em mais de um LANÇAMENTO ao mesmo tempo.

Basta selecionar os lançamentos desejados e clicar em "Alterar", e então modificar

os itens desejados.

Não deixe de ver as videoaulas para ver os detalhes do financeiro do SiGA.

Transferir valores entre contas

Ainda com dúvidas?

Para que um valor saia de uma conta corrente e vá para outra (um saque do banco

para o caixinha, por exemplo) utilize o botão TRANSFERÊNCIA.

Desta forma, o sistema irá criar dois lançamentos quitados,

um de PAGAMENTO e outro de RECEBIMENTO para as contas selecionadas.

Entre em contato conosco que lhe ajudaremos!

(51) 3762-1077 ou (51) 98903-5779 atendimento@zanshinsoftware.com
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Basta entrar no LANÇAMENTO e no lado direito da tela clicar em "Baixa Parcial".

Colocar a data e o valor que foi pago/recebido e a conta corrente.

Uma vez feito, você verá que o lançamento foi duplicado e o valor atualizado

com o restante. No quadro dos "Lançamentos Parciais" estará listando o valor total,

a baixa já feita e o saldo a pagar para uma nova data. Note que o código

do lançamento será o mesmo para todas as baixas parciais e não há atualização

automática caso altere uma baixa parcial já feita.
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Acompanhe o nosso blog e fique por dentro de todas as novidades!

www.sigasw.com.br/blog
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