
*Este roteiro está baseado no plano COMPLETO.

Novembro de 2020.

Ao criar a sua conta

Observações importantes

Se tiver mais de uma empresa cadastrada no sistema, selecione qual será a empresa

padrão da conta e para os documentos.

Selecione o fuso horário conforme o local que você irá utilizar o sistema.

Selecione a forma que os usuários poderão adicionar horas.

Clique no seu AVATAR > OPÇÕES DO SISTEMA e realize as seguintes configurações:

Se está na lista é porque está pendente ou ativo. Se quer visualizar o que já foi

concluído/quitado ou está inativo, é preciso PESQUISAR/FILTRAR.

Tanto nos projetos e tarefas, quanto no financeiro, se alguma linha estiver em amarelo

claro, significa que está atrasado. Em dia, fica em branco.

Informe se deseja receber e-mails com as notificações do sistema.

Escolha qual cor você quer utilizar no tema do sistema.

No Sole já possuem SITUAÇÕES padrões criadas para cada documento, mas você pode

criar situações diferentes daquelas, colocando o nome e a cor de etiqueta que desejar,

e ainda definir qual será o comportamento do projeto quando estiver naquela situação.

Para cadastrar mais de uma empresa no sistema,

acesse CADASTROS > EMPRESAS.

Na aba CUSTO HORA você poderá colocar o valor da hora de cada colaborador.

Este valor será calculado e aparecerá nos relatórios e planilhas de horas nos itens

que forem criados após a alteração nesta tela. Ou seja, as horas criadas antes

de qualquer alteração nessa parte não serão atualizadas.

Na aba LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS defina qual será a conta corrente,

a categoria e o centro de custos que cairão nos lançamentos referente

aos ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS e PROJETOS.
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Menu Cadastros

Cadastros de Administrativos

Cadastros de Colaboradores e Usuários
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No Sole você poderá criar CADASTROS para todos os envolvidos nos processos da sua

empresa, como colaboradores, clientes, fornecedores, e muito mais.

Neste você cadastrará as empresas que fornecem para você e não para seus clientes,

como a companhia de luz e de internet, a imobiliária que cobra o aluguel e o Sole

que fornece o sistema de gestão.

Colaboradores são pessoas que trabalham na sua empresa, e você pode ter quantos

quiser. Já os usuários podem ser fornecidos para os colaboradores acessarem o sistema,

e dependem da quantidade contratada no seu plano.

Na tela do cadastro de cada colaborador há um gráfico para acompanhar a evolução

das horas cadastradas por ele no sistema linha) e a quantidade de documentos

que recebeu as horas cadastradas (coluna). Para ver gráfico, o usuário deve ter a

permissão de Gestão de Horas.

Adicione um novo colaborador nos cadastros,

e então clique em GRAVAR E CRIAR USUÁRIO.

Com isso, você irá para a tela de "Adicionar usuário", na qual você deve selecionar

o colaborador, informar o e-mail dele e criar um usuário e senha (este ele poderá

alterar depois).

Marque se ele é admin ou "não". Se marcar que "sim", ele terá acesso à todo o sistema,

mesmo que nas permissões você diga que não, pois ele poderá acessar a tela e trocar

a própria permissão. Se não é isso que você deseja, então marque "não".

Personalize as permissões do usuário criado. E então clique em GRAVAR.

Colaborador entrou na empresa, e agora?
Campos adicionais: por exemplo "time do coração" ou "cor favorita". Este campo é

utilizado quando realiza um cadastro de clientes, fornecedores, administrativos e veículos.

Torne o colaborador INATIVO. Isso fará com que o usuário

dele perca o acesso ao sistema automaticamente.

Dessa forma, se em algum momento ele voltar

para a empresa, basta reativar o cadastro.

Colaborador saiu da empresa, e agora?

Cadastros de Apoio
No Sole você poderá criar cadastros de apoio:

Atividades: por exemplo "imobiliário" ou "material de construção", serve para utilizar

nos cadastros.

Grupo: por exemplo "clientes especiais", "vip" ou "decoração". Este campo é utilizado

quando realiza um cadastro de clientes, fornecedores, administrativos e veículos.

Datas: por exemplo "aniversário" ou "ano de inscrição". Esta informação após ser utilizada

nos cadastros, poderá aparecer na agenda do colaborador definido.

http://solesw.com.br/
http://solesw.com.br/
https://ajuda.zanshinsoftware.com/sole/video/videoaula-cadastros
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Nesta tela de PROSPECÇÕES você visualizará indicadores de desempenho sobre o tempo

médio para a conversão em cliente, a quantidade de novas prospecções cadastradas

nos últimos 90 dias e a taxa de sucesso nas conversões, também nos últimos 3 meses.

Orçamentos de Serviços
É onde você gera um documento para enviar ao cliente com o valor dos serviços que você

irá cobrar, e uma vez que for aprovado, lançará valores no financeiro.

Para criar um orçamento, clique em +ADICIONAR e preencha os dados solicitados.
No menu atendimento você poderá cadastrar prospecções, que são aqueles possíveis

clientes que procuraram a sua empresa.

Clique em +ADICIONAR PROSPECÇÃO e crie um novo cadastro para cada prospecção,

e quando ele resolver fechar negócio com você, acesse o cadastro dele e clique

em AÇÕES > TORNAR CLIENTE.

Feito isso, você poderá visualizar o cadastro dele em CADASTROS > CLIENTES.

Menu Atendimento
Prospecções

Itens: como o nome diz, é o serviço que será feito. Você deve dar um nome ao item

(Projeto, por exemplo) e abaixo colocar a descrição e o valor, com desconto ou não.

Situação do item: aqui você deverá depois colocar se este item foi aprovado ou não.

Itens aprovados terão seus valores lançados no FATURAMENTO para então ser colocado

no financeiro.

Peça dentro do item: se você escolher uma peça que foi cadastrada na Tabela de

Serviços do menu cadastro, automaticamente virá a descrição, valor e carga horária que

foram cadastradas lá, podendo então ser alterados.

Adicionar Agende Externo: é um fornecedor interno que fará parte ou todo o item.

Por exemplo, um freelancer e quanto ela irá cobrar pelo serviço dele. Uma vez aprovado,

o sistema lançará no faturamento para a empresa pagá-lo. Por padrão, ao emitir o PDF

este é ocultado para que o cliente não veja, mas é possível trocar para exibir.

http://solesw.com.br/
http://solesw.com.br/
https://ajuda.zanshinsoftware.com/sole/video/videoaula-orcamento-de-servicos
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Dentro do Orçamento de Serviço também

é possível adicionar HORAS, realizar

COMENTÁRIOS e anexar ARQUIVOS.

Sugerimos que para cada serviço que for realizado, crie um item.

Por exemplo, se você fizer a Planta Baixa para o cliente e após isso, irá mandá-la

para a gráfica imprimir, você deverá criar um item de "Criação de Planta Baixa"

com o valor a cobrar de R$ 1.600,00, e outro item de "Impressão", com o valor

a ser cobrado de R$ 500,00.

Porém como mencionado acima, a sua empresa não fará a impressão deles, mas mandará

para a gráfica. Então neste item você adicionará um AGENTE EXTERNO e o quanto ele

irá cobrar por isso.

Informe também a forma de pagamento. Se for parcelado, você terá duas opções:

criar as parcelas manualmente até fechar o valor, ou deixar o sistema criar

automaticamente.

Precisa criar um orçamento semelhante

com um que já foi feito? Então acesse ele,

clique em DUPLICAR, e apenas altere

as informações que desejar. Este simples

processo vai te poupar um tempão!

Precisa ver qual era o valor antigo daquele

item do Orçamento? Apenas acesse

o documento, e clique em HISTÓRICO.

Histórico

Acesse o orçamento e clique no botão de editar. Depois vá no item desejado

e troque a situação dele.

Duplicar

Aprovar/Reprovar itens do orçamento

No menu PROJETOS > GESTÃO > GERENCIAR PROJETOS, estarão listados na tela

todos os projetos ativos.

Para visualizar os inativos ou concluídos, basta clicar em PESQUISAR.

Menu Projetos

http://solesw.com.br/
http://solesw.com.br/
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Para criar um novo, apenas clique em +ADICIONAR, e preencha as informações

solicitadas na tela.

A primeira informação solicitada é MODELO DE PROJETO. Neste, você irá escolher

um modelo já criado.

Definir uma data de INÍCIO e de PRAZO é importante tanto para visualizar posteriormente

o GRÁFICO DE GANTT, quanto para não perder o prazo final de entrega.

Quando clicar em GRAVAR, você irá cair na tela de GERENCIAR ETAPAS DO PROJETO,

na qual você irá criar etapas, definir a data de início e de prazo, e ainda poderá dar cores

para cada uma delas. Depois de ter criado todas as etapas que deseja, basta clicar

no botão VOLTAR, que cairá na tela do projeto.

Você pode definir as permissões de usuários no projeto criado. Se ao cadastrar um usuário,

você informou que ele não terá acesso à GESTÃO DE PROJETOS, mas deseja que tenha

acesso de leitura apenas neste projeto, você poderá informar aqui!

Após isso, você poderá adicionar tarefas em cada etapa criada, definindo ou não

responsáveis e prazos.

Em cada tarefa é possível adicionar HORAS clicando diretamente no relógio,

fazer COMENTÁRIOS, anexar ARQUIVOS e alterar a SITUAÇÃO.

Ao clicar em AÇÕES, é possível trocar a visualização das etapas e tarefas de KANBAN

para LISTA, ou vice-versa.

Criar Projeto

Os modelos ajudam para que, ao criar um novo

projeto você ganhe tempo e padronize o processo.

A pessoa indicada como responsável, irá receber notificações por e-mail referente

ao projeto (se foi configurado que sim). Além disso, se foi definido uma data

de prazo, na agenda do usuário aparecerá a tarefa para esta data.Para criar, acesse o menu

PROJETOS > MODELOS DE PROJETO.

http://solesw.com.br/
http://solesw.com.br/
https://ajuda.zanshinsoftware.com/sole/video/videoaula-etapas-e-tarefas-kanban
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É onde você colocará os valores de entradas e saídas referente ao projeto. Por exemplo,

você precisa fazer a impressão de uma planta e terá um gasto de R$ 150,00 com isso.

Então clique em ADICIONAR, informe que é uma saída, preencha o restante

das informações e clique em GRAVAR. Este lançamento estará em FINANCEIRO

> FATURAMENTO, onde deve ser aprovado para cair nos LANÇAMENTOS.

Menu Relatórios

O usuário que tiver permissão de gestor ou total, poderá ver um relatório com gráficos

e tabelas referente as horas e o financeiro do projeto.

Aba de FINANÇAS do projeto

Aba de RELATÓRIO GERENCIAL do projeto

Uma vez definido as datas de início e prazo, é com este gráfico que você poderá comparar

os projetos ativos e suas etapas, vendo assim onde e quando elas se sobrepõem.

Aqui todos os relatórios estão baseados no movimento financeiro dos lançamentos

ou das faturas, de acordo com a dica colocada abaixo de cada pesquisa. Se você

quer saber em qual categoria teve mais despesas, qual conta teve mais movimentações,

ou o que precisa cobrar no mês seguinte, este é o local!

Nesta área você poderá emitir o relatório do MOVIMENTO MENSAL POR CONTA

CORRENTE, por CATEGORIA e por CENTRO DE CUSTO.

Quer mandar para o cliente um documento com o que ele tem a pagar?

No Sole isto é simples! Basta emitir um RELATÓRIO DE COBRANÇAS.

Como ele é baseado nos lançamentos que constam no financeiro, você poderá gerar

um PDF de acordo com o filtro escolhido que contará com todo o movimento relacionado

aquele cliente. Este documento gerado pode então ser enviado ao cliente, que estará

então ciente dos valores, vencimentos e do que se trata cada cobrança a ser efetuada.

Na filtragem você escolhe o que quer ver e o sistema exibirá de forma dinâmica.

As barras azuis são os projetos e as verdes as etapas.

Gráfico de Gantt

Relatórios Financeiros

http://solesw.com.br/
http://solesw.com.br/
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Nesta área você encontrará os gráficos para a análise de como anda o seu negócio.

Baseados nos lançamentos financeiros e no timesheet, você poderá por exemplo

ver qual cliente deixou mais dinheiro direta ou indiretamente (SALDO POR CLIENTE)

ou ver qual a maior fonte de renda da sua empresa (SALDO TOTAL POR FONTE).

Aqui estarão de forma prática as planilhas de horas (timesheet) que são alimentadas

quando os usuários utilizam o contador de horas (timetracking) ou a adição

de horas nos documentos.

O usuário que tiver permissão de Gestão de Horas, poderá visualizar o relatório de horas

clicando em GERENCIAR HORAS e alterar as horas cadastradas por outros usuários.

Os relatórios desta área auxiliam o gestor a observar se há algum colaborador produzindo

mais ou menos do que o esperado.

Como exemplo de um gráfico muito útil, é o de SALDO POR CLIENTE x HORA

TRABALHADA. Nele você visualizará dois gráficos: um de barras onde mostra qual

foi o cliente que mais rendeu para a sua empresa, e outro de pizza que mostra qual cliente

mais ocupou horas.

Esta é uma forma interessante de descobrir se o valor do projeto

que você cobrou está de acordo com a quantidade de trabalho

que foi executado pela sua empresa para aquele cliente.

Relatórios de Rentabilidade

Relatórios de Horas

Esta é uma ferramenta muito bacana para o gestor da empresa, principalmente

para aquelas que trabalham em home office ou possuem apenas alguns colaboradores

trabalhando à distância.

Nela você poderá acompanhar quem está com o contador de tempo ligado, além de ver

o último registro feito usando o Iniciar/Parar de cada usuário.

No quadro do usuário, você terá então qual documento pertence aquele tempo

contabilizado, além do link para o mesmo. Caso o usuário tenha iniciado o contador

em uma área genérica do sistema, como uma listagem por exemplo, este link

não ficará disponível.

Painel de Horas Ativas

13
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Menu Financeiro Observações gerais
Quando o documento ORÇAMENTO DE SERVIÇOS e algum PROJETO com valor

são aprovados/concluídos, eles geram faturas que podem ser encontrados no item

FATURAMENTO do menu FINANCEIRO.

Lá o responsável por fazer cobranças e a movimentação de caixa da sua empresa

pode alterar ou se estiver tudo certo, fazer o lançamento, que então estará presente

nos LANÇAMENTOS constando assim nos relatórios financeiros, fluxo de caixa, etc.

Uma vez lançados, é lá que o responsável cuidará do que deve ser pago ou recebido,

dando baixa daquilo que for necessário.

Também é nos lançamentos que se pode gerar BOLETOS, RECIBOS, importar EXTRATO

BANCÁRIO e cuidar dos saldos das contas ou ainda CRIAR LANÇAMENTOS

de recebimentos ou pagamentos avulsos. Além disso, você poderá visualizar

o FLUXO DE CAIXA.

Não deixe de ver as videoaulas para saber os detalhes de cada documento.

As HORAS podem ser cadastradas em qualquer documento, tanto por play/stop

quando inseridas manualmente. Isto depende de como o gestor configurou em OPÇÕES

DO SISTEMA > OPÇÕES GERAIS.

Você sabia que pode acessar o Sole pelo seu celular também?

O layout do sistema é responsivo e se adapta à qualquer dispositivo! Não precisa instalar

nada! Apenas crie um atalho na tela inicial do seu celular e use-o como se fosse um app.

Entre em contato conosco que lhe ajudaremos!

(51) 3762-1077 ou (51) 98903-5779

atendimento@zanshinsoftware.com

Ainda com dúvidas?

https://ajuda.zanshinsoftware.com/sole/videos
http://solesw.com.br/
http://solesw.com.br/
https://ajuda.zanshinsoftware.com/sole/video/videoaula-financeiro


Acompanhe o nosso blog e fique por dentro de todas as novidades!

www.solesw.com.br/blog

http://solesw.com.br/
http://solesw.com.br/blog/

