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O Sistema de Gestão Empresarial SGECS é um sistema aplicativo ERP (Enterprise Re-

source Planning) que reduz custos e melhora os procedimentos, integrando dados entre os 

departamentos, gerando informações gerenciais e operacionais para gestão do negócio.  

 

A integração e o fluxo de dados do sistema minimizam os procedimentos operacionais e o 

trabalho de entrada de dados, minimizando, assim, as possibilidades de erros. Portanto, 

aumenta a confiabilidade das informações. 

 

 
Figura A – Desktop do Sistema em forma de Organograma 

 

O sistema ERP é associado a outros sistemas corporativo, como CRM (Customer Rela-

tionship Management), BI (Business Intelligence), SCM (Supply Chain Manage-

ment), Front-End comercial (Frente de Loja) com NFe totalmente integrado, não utilizando 

serviços e software externos, Contabil com SPED Fiscal, ECD, ECF, com plataforma web 

em ambiente hibrido e interoperabilidade, como e-Commerce (Vendas eletrônicas), e-Loja 
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(Portal Comercial para Vendedores, Representantes e Clientes), e-Services (Serviços de 

Garantia e Manutenção na Web).  

 
A execução do sistema no modo corporativo apresenta uma área de trabalho na forma de 

organograma e o fluxo de dados entre os departamentos, representando o fluxo de infor-

mações entre os sistemas, conforme ilustra a figura [A]. Ao passar o mouse ou navegar 

com as setas sob os botões, o módulo do sistema em foco muda de cor e isso indica que o 

usuário tem acesso ao respectivo módulo. 

 

As opções laterais indicam que o sistema disponibiliza atalhos e recursos compactos de 

sistema. Por exemplo, o botão Atendimento acessa uma configuração de sistema para 

atendimento comercial, que oferece opções de outros módulos do sistema para facilitar e 

simplificar a navegação de vendedores e atendentes comerciais, como ilustra a figura [B]. 

 

 
Figura B – Menu Compacto para Atendimento Comercial 
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Os recursos de configuração do sistema por módulos, níveis de acesso de usuário e op-

ções de processamento proporcionam segurança ao acesso às informações conforme o 

perfil de login do usuário. 

  

 
Figura C – Tela de Login 

 

O usuário do sistema na configuração de Atendimento Comercial tem todos recursos para 

atendimento de frente de loja, para uso de vendedores do atacado, e operadores de tele-

marketing, conforme ilustra a figura [D]. Esta configuração pode ser exclusiva ou comparti-

lhado como usuário corporativo que tem acesso aos demais módulos do sistema configu-

rados (opções configuradas pelo administrador do sistema para o perfil do usuário). 
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Figura D – Tela de Atendimento Comercial 

 

Os recursos de retaguarda (back-office) são eficientes e de fácil manuseio, como a expor-

tação de dados do movimento de filiais ou empresas coirmã que estejam na mesma licença 

Full do sistema para que a central de processamento (CPD) consolide os dados, execute 

processamento de dados para consolidação, gere relatórios e demonstrativos consolida-

dos; faça cópia de segurança dos dados, entre outros recursos.  

 

Os recursos técnicos básicos são: 

 

Quatro interfaces de utilização (Módulo de Gestão Empresarial Corporativo, Módulo Atendimento 

Comercial, Módulo de Chek-Out, Módulo Web Integrado ao ERP); 

 

Design com visual gráfico e leve para navegação remota;  
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Relatórios utilizando a ferramenta Crystal Reports com dispositivos de impressão para vários 

padrões de impressoras, visualização em tela e exportação dos relatórios para aplicativos 

como Word, Excel, e envio pela Internet no padrão HTML, entre outros; 

 

Utiliza banco de dados SQL Server embarcado com no Aplicativo SGECS por contrato de 

parceria ISV Royalty com a Microsoft Corporation, permitindo a implantação com banco de 

dados de última geração, utilizado pelas grandes empresas do mundo, com excelente de-

sempenho e confiabilidade. 

 

Método de acesso ao Banco de Dados em formato Client-Server e/ou Remoto (IP ou TS); 

 

Envio de e-mail automaticamente de dentro do sistema (licenciamento adicional); 

 

Exportação de dados para integração contábil (depende do layout de arquivo contábil); 

 

Exportação de dados em TXT para exploração BI (Business intelligence); 

 

Geração de Arquivos para SPED Fiscal (licenciamento por tipo de arquivo SPED); 

 

Os recursos de funcionalidades do sistema são: 

 

O Sistema SGECS é composto por quatorze (14) sistemas básicos, doze (8) sistemas adi-

cionais, e outros módulos e componentes de funcionalidades específicas.  

 

Configuração Básica: 

• Sistema de Empresa e Configurações 

• Sistema de Clientes 

• Sistema de Fornecedores 

• Sistema de Produtos 

• Sistema de Estoque 

• Sistema de Kardex 

• Sistema de Vendas 

• Sistema de Faturamento 

• Sistema de Contas a Receber 

• Sistema de Compras 

• Sistema de Recebimento de Materiais 
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• Sistema de Contas a Pagar 

• Sistema de Financeiro 

• Sistema de Estatísticas 

 

 
Figura E – Exemplo do List-View das telas de Cadastros 

 

Módulos Adicionais: 

• Sistema de Inventário 

• Sistema de Escrituração Fiscal com Sintegra e Sped Fiscal 

• Sistema de Contabilidade com Sped ECD e ECF 

• Sistema de Assistência Técnica e e-Service por Web 

• Sistema de Requisição de Material de uso Interno 

• Sistema de PCP da Recapagem de Pneus 

• Sistema de PCP de Industrialização (customizado)  

• Sistema de Cartões de Visita 
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• Módulo de Consolidação de Movimento de Lojas 

• Módulo de Cobrança Bancária padrão CNAB Febraban 

• Módulo de Check-Out de Atendimento 

• Modulo de SPED Fiscal, ECD e ECF 

 

No processo de entrada de dados é exibida uma tela de busca rápida de dados conforme 

parâmetros informados para pesquisa, como ilustra a figura [E]. 

 

1. SISTEMA DE EMPRESA E CONFIGURAÇÕES 

 

O Sistema de Empresa (EM) configura as tabelas gerais do sistema conforme as caracte-

rísticas de implantação e disponibiliza aos usuários acessos às funcionalidades, as quais 

são protegidas por senha de acesso e definidas para o caminho de localização do banco 

de dados. 

 

 
Figura 1.1 – Configuração de Sistema 

 

Cada modulo do sistema permite oito (8) opções de painel no menu da barra superior e ca-

da painel permite todas opções de programas disponíveis no sistema.  
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Figura 1.2 – Configuração de Opção do Menu 

 

O sistema de Menu oferece recursos para administrar os parâmetros de permissões de 

acesso de cada opção, bem como definir quais usuários podem imprimir, exportar, importar 

dados do sistema por arquivo texto ou pelos recursos do Crystal Reports. 

 

 
Figura 1.3 – Configuração de Usuário 

 

O cadastro de usuários e nível de acesso de cada modulo do sistema [0 ate 9], onde 9 é o 

maior nível e 0 não tem acesso ao modulo, é que controla as permissões de ação de cada 

usuário, conforme o nível de acesso indicada em cada opção de menu. 
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As imagens a serem exibidas no sistema como logotipo da empresa, logotipo do pedido, 

logotipo da nota fiscal, ou imagens de produtos pode ser configurado para localizar os ar-

quivos das imagens no computador local (desktop ou notebook) do usuário, ou no ambiente de 

rede. 

 

O tipo de interface (área de trabalho do sistema) que o usuário utiliza é definido no cadastro, e 

pode ser um Menu corporativo na forma de Diagrama (Figura A), ou Menu simplificado para 

Atendimento Comercial (Figura B), ou no modo Check-Out. 

 

2. SISTEMA DE CLIENTES 

 

O sistema de clientes (CL) administra a carteira de clientes e seus respectivos dados com-

plementares como endereços de cobrança e de entrega, dados de pessoa física e jurídica, 

posição financeira, dados complementares, veículos (opcional para setor automotivo), outros 

dados para contato, anotações gerais, posição de crédito, produtos do cliente, entre outros. 

 

O cadastro de dados administrativos do cliente contempla as informações predominantes 

no mercado. E o endereço é localizado pelo CEP e, caso não o tenha, é possível localizá-lo 

pelo próprio endereço, conforme tabela de CEP oferecida pelos serviços de correio nacio-

nal. 

 

Disponibiliza recursos para controle dos contatos com os clientes, agendar novos contatos, 

efetuar anotações gerais sobre o cliente, entre outros dados. 

 

É gerado relatório de dados cadastral, relacionamento comercial com cliente em volume e 

tipo de compras, etiquetas para envio de mala direta por estado, tipo de pessoa, atividade 

econômica, intervalo de CEP, data de aniversário, por contato em determinado período, 

entre outros parâmetros e em diversos modelos de formulários. 

 

 

A posição financeira gerencial, definida por seguimento de mercado, por limite da filial e 

específico por cliente, e a posição das consultas em órgãos de controle de crédito, é verifi-

cada para liberar o faturamento. 
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Figura 2.1 – Cadastro de Clientes 

 

O controle do valor de crédito tomado é controlado no ato do faturamento e por processa-

mento diário de conciliação financeira para agregar registros que são transmitidos diaria-

mente das lojas à central de processamento. Após o processamento a posição é enviada 

de volta para as filiais. 
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Figura 2.2 – Cadastro de Clientes com Posição de Saldo 

 

 

3. SISTEMA DE FORNECEDORES 

 

O sistema de fornecedores (FR) administra a carteira de fornecedores da empresa e seus 

respectivos dados complementares como posição financeira, contas no plano de contas 

financeiro, dados para contatos, comentários e anotações. 

 

O cadastro de dados administrativos do fornecedor contempla informações predominantes 

no mercado. E o endereço é localizado pelo CEP e, caso não o tenha, é possível localizá-lo 

pelo próprio endereço, conforme tabela de CEP oferecida pelos serviços de correio nacio-

nal. 
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Figura 3.1 – Cadastro de Fornecedores 

 

Controla a posição financeira gerencial gerada por meio da movimentação de compras a 

prazo registradas no sistema de recebimento (compras de fornecedores de mercadorias para 

revenda, produtos de insumos/consumo e despesas gerais); no sistema de contas a pagar.  

 

É possível informar em quais transações financeiras os lançamentos de compras a prazo 

(títulos a pagar) refletirão no fluxo de caixa e demonstrativos financeiros da empresa.  

 

São disponibilizados diversos dados sobre o fornecedor; como últimas compras, ficha fi-

nanceira, produtos comprados, posição contábil do fornecedor, entre diversos outros dados 

analíticos e gerencias. 

 

4. SISTEMA DE PRODUTOS 
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O sistema de estoque (PT) administra o cadastro de produtos com diversos dados de con-

trole do perfil do produto, configurado no cadastro de grupos de produtos. 

 

 
Figura 4.1 – Cadastro de Produtos 

 

O grupo de produtos define o perfil de seus cadastros (revenda, consumo, almoxarifado, imobi-

lizado, serviços, etc) com o formato do código do produto que pode ser em até oito (8) dígitos 

numéricos (padrão ou especial) ou em até quinze (15) alfanuméricos que podem ser uma 

abreviação do nome do produto. Informa ainda dados como comissão de vendas pelo gru-

po do produto, controle do estoque físico e/ou disponível (reserva de produto), classificação 

do tipo de dados do produto a ser cadastrado e relaciona uma imagem para o grupo.  
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Figura 4.2 – Cadastro de Grupo de Produtos 

 

É possível cadastrar dados relacionados ao produto como aplicação, medidas, fornecedo-

res, composição, características do produto com imagem, entre outros. 

 

 
Figura 4.3 – Cadastro de Produtos com Custo última Compra 
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Figura 4.4 – Cadastro de Produtos com Forma de Tributação 

 

 
Figura 4.5 – Cadastro de Produtos com Forma de Tributação 

 

 
Figura 4.6 – Cadastro de Produtos com Principais Fornecedores 

 

 
Figura 4.7 – Cadastro de Produtos e suas Aplicações  

 

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 16 de 85 

   

 

 
Figura 4.8 – Cadastro de Produtos com Acessórios e Similares 

 

Os preços de venda são cadastrados em duas moedas diferentes e podem ser parametri-

zados por oito políticas de preços diferentes podendo ser descontos ou acréscimos, no va-

rejo ou no atacado, conforme a forma de pagamento a ser utilizada e qual o tipo de preço 

mínimo será utilizada para controlar a emissão de pedidos de venda e emissão de notas 

fiscais.  

 

Os custos dos produtos são controlados pelos valores de custo (sem impostos, como desta-

cado na nota fiscal de entrada), o custo de compra (com impostos e despesas acessórias), o 

custo de reposição (custo de compra gerenciado), o custo médio ponderado pela compras, 

custo comercial (sem ICMS) e o valor da última compra.   

 

Gerenciamento da tabela de preços com processamentos de reajuste de diversas formas 

diferentes e com base em vários valores. 
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Figura 4.9 – Cadastro de Produtos com Tabela de Preços 

 

Impressão da tabela de preços em vários formatos e demonstração de valores do preço 

base conforme a condição de pagamento selecionada. 

 

Diversos relatórios e processamentos para administração dos produtos em estoque como 

relatórios financeiros e de controles físicos, resumos gerais da movimentação do estoque, 

margem de contribuição de cada produto, planilhas para contagem física do estoque, su-

gestão de compra conforme planejamento, posição de estoque, entre outros.   

 

5. SISTEMA DE CONTROLE DO ESTOQUE 

 

O sistema de estoque (ES) administra a posição do estoque dos produtos conforme parâ-

metros físicos e planejamento do estoque. 

 

O estoque é movimentado (físico e disponível conforme parâmetros de cadastro do grupo) pelos 

sistemas de recebimento de material/produtos (entradas no físico e disponível), pelo sistema 

de requisição de material do almoxarifado (saídas e/ou entrada por retorno), pelo sistema de 

vendas (saída do estoque disponível para reserva de produto) e pelo sistema de faturamento 

(saída do estoque físico e do estoque disponível quando o faturamento não for de um pedido). 
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Figura 5.1 – Posição de Estoque 

 

A movimentação do estoque é determinada pelo parâmetro de movimentação do CFOP e 

se no cadastro do produto determinar que deva ser registrado este movimento no kardex 

(ver legislação vigente para o tipo de empresa). Esta movimentação analítica atende a le-

gislação e tem a função de apresentar fichas da movimentação do produto que podem 

comprovar o saldo de estoque físico e disponível gerencial (posição de estoque).   

 

É disponibilizado um processamento para analisar o planejamento do estoque mínimo e 

máximo e sugerir a relação de produtos a serem adquiridos para repor o nível de estoque 

desejado para um determinado período. 
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Figura 5.2 – Posição de Estoque 

 

Para empresas que tem mais de um local é possível acompanhar a posição de estoque de 

cada local e o total geral do produto na empresa. 

 

O sistema oferece diversos relatórios para gerenciamento do estoque de quantidades, do 

estoque valorizado, do resumo por grupo e categoria, da movimentação diária, entre ou-

tros. 

 

6. SISTEMA DE KARDEX 

 

O sistema de Kardex (KD) administra a movimentação de entrada e saída no estoque de 

produto/material parametrizado para com este controle no cadastro. 

 

O registro de saldo inicial de cada produto/material é gerado automaticamente ao cadastrar 

o produto/material e sua movimentação também é automática conforme os registros de 

entradas (sistema de recebimentos e requisição) e saídas (sistemas de faturamento e requisição). 
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Figura 6.1 – Cadastro da Movimentação do Estoque 

 

O sistema de Kardex oferece ferramentas para registrar a movimentação através de pro-

cessamentos eventuais conforme a necessidade do usuário. 

 

 
Figura 6.2 – Cadastro da Movimentação do Estoque 
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A movimentação do Kardex tem exigências legais e são utilizadas para inventariar a posi-

ção gerencial do estoque e determinar o custo médio dos produtos/materiais. 

 

O sistema oferece fichas Kardex de movimentação para simples consulta em tela e/ou em 

formato impresso conforme definido pela legislação vigente. 

 

Diversos dados estão previstos para gerar demonstrativos legais de recuperação do ICMS 

retido a maior na substituição tributária para produtos que se enquadrem na classificação 

fiscal de imposto tributado antecipadamente por substituição tributária conforme DEAT-G 

15/97 e CAT 17/99. O sistema de apuração do ICMS retido a maior na substituição tri-

butária não é parte integrante do sistema de Kardex, isto é, deve ser adquirido separa-

damente, visto que agrega custos ao sistema de gestão empresarial. Como muitas empre-

sas não se enquadram nesta modalidade de tributação, o sistema é comercializado inde-

pendentemente. 

 

7. SISTEMA DE ESTATÍSTICA 

 

O sistema de estatística (ET) agrupa dados de vendas e compras de produtos conforme 

parâmetros informados no cadastro dos produtos. 

 

As informações são agrupadas através de processamento que seleciona os dados de ven-

das no varejo e/ou no atacado e de compras. 

 

Os dados agrupados são utilizados em mapas estatísticos analíticos e sintéticos, a fim de 

medir o desempenho de vendas diariamente. Estes mapas apresentam o volume de ven-

das em quantidades e o nível de rentabilidade em relação ao custo de reposição e custo 

médio. 

 

No empresas do setor automotivo é gerada informação do fluxo de veículos na loja, onde é 

medido o nível de aproveitamento em serviços sobre os veículos.  

 

http://www.cisinformatica.com.br/
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Figura 7.1 – Dados de Vendas Agrupados 

 

O sistema oferece relatórios estatísticos e demonstrativos: por clientes, por produtos, por 

vendedores, por técnicos, por agentes financeiros, por formas de pagamentos, por fabri-

cantes, por classe e grupo de produtos, por transações financeiras, entre outros, conforme 

parâmetros informados. 
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Figura 7.2 – Relatório de Vendas por Dados Agrupados 

 

 

As estatísticas são exibidas com dados do período selecionado dentro do mês e automati-

camente o programa seleciona os dados do mesmo período do mês anterior e calcula a 

diferença entre os períodos. Observa-se que para resultados positivos os valores são em 

azul e para negativos são em vermelhos. 
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Figura 7.3 – Estatística de Vendas por Grupo de Produtos 
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Figura 7.4 – Exemplo de Demonstrativo de Vendas por Classe 

 

O demonstrativo de rentabilidade pode ser analisado por vendedor, por grupo de produtos, 

por classe de produtos, por fabricante de produtos, por tipo de mercado, por combinações 

entre esses parâmetros, e apurar a rentabilidade pelo custo médio, ou de reposição ou de 

compra, calculando o valor presente da venda com base na taxa de juros informada, e ca-

so esta taxa seja maior que zero (0) o valor de margem financeira é destacada e deduzida 

do valor a prazo (Figura 7.6). 
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Figura 7.5 – Parâmetros para Demonstrativo de Rentabilidade 

 

O demonstrativo de rentabilidade abaixo, conforme parâmetros da figura acima, foi emitido 

parar todos os vendedores, para todos os grupos de produtos, para todas as classes de 

produtos, para todos os fabricante de produtos, para os mercado do Atacado, pelo custo 

médio com taxa de juros de deflação de 2,70%. 
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Figura 7.6 – Demonstrativo de Rentabilidade 

 

 

O aproveitamento de uma venda ou um orçamento pode ser avaliado através do relatório 

de análise de desempenho do vendedor.  

 

Esta ferramenta também é importante para acompanhar oportunidades de negócios (orça-

mentos feitos e não fechados), entre outras análises. 
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Figura 7.7 – Relatório Demonstrativo de Vendas 
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Figura 7.8 – Relatório Demonstrativo Financeiro 
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8. SISTEMA DE VENDAS 

 

O sistema de vendas (PD) permite a emissão de registros de vendas dos tipos Pedidos, 

Orçamentos, Cupom Fiscal e Check-Out. Os registros do tipo Pedido e Orçamento podem 

ser faturados em nota fiscal automaticamente e o tipo Cupom Fiscal deve ser emitido cu-

pom fiscal (impressor fiscal Sweda ou Bematec). 

 

Nos registros de Pedidos de vendas é possível fazer o controle da posição de estoque dis-

ponível conforme parâmetros informados no cadastro de grupo de produtos e ao emitir a 

nota fiscal é efetuado o controle do estoque físico. 

 

Os registros de vendas (Orçamento – Pedido) podem ser gerados de forma tradicional pelo 

programa de cadastro de vendas conforme ilustra as figuras abaixo ou através do progra-

ma de Atendimento Comercial (Figura 8.1). 

 

 

 
Figura 8.1 – Vendas Tradicional 
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Após selecionar o cliente é exibida a tela posição de saldo do cliente, se no cadastro do 

usuário indicar que tem que controlar a posição de crédito do cliente (Figura 2.2), é exibido a 

tela produtos vinculados e produtos similares. Se os produtos vinculados continuarem com 

o item marcado estes serão lançados automaticamente na lista de produtos vendidos ao 

cliente (Figura 8.2). 

 

 
Figura 8.2 – Vendas Tradicional – Itens Vinculados e Similares 

 

Após os produtos serem lançados eles podem ser alterados conforme as permissões de 

cada item vinculado no momento do cadastro na vinculação. 

 

A empresa pode configurar o sistema para realizar as vendas com acompanhamento da 

rentabilidade (CMV esperado) conforme o mix de produtos (Figura 8.3), incluídos no orçamen-

to/pedido, e este índice é atualizado sempre que o vendedor alterar valores e quantidades 

de produtos e/ou serviços já informados, ou incluir itens novos na venda com mais margem 
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ou excluir itens com menos margem, conforme o custo informado para apuração da renta-

bilidade no momento da venda.  

 

 
Figura 8.3 – Vendas Tradicional – Itens Vinculados e Similares 

 

 
Figura 8.4 – Vendas Tradicional - Mix de Produtos 

 

Os registros de vendas podem ser impressos em formulário interno (rascunho), ou formulário 

personalizado (logotipo da empresa), formulário de ordem de serviços (estoque e serviços), formu-
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lário de separação de produtos (estoque), e permite enviar por via e-mail ou exportar para 

outro software, conforme configuração da ferramenta Crystal Reports de relatórios (Figuras 

8.11 e 8.12 e 8.13). 

 

Para empresas do setor automotivo ao cadastrar um registro de venda e neste tem algum 

item classificado como serviço ou acessório é exigido pelo programa que se informe os da-

dos do veículo do cliente. 

 

O programa oferece recursos para sugerir os códigos de tributação dos produtos conforme 

regras tributárias da legislação vigente a ser aplicada para emissão da nota fiscal de ven-

da. 

 

O programa de Atendimento Comercial oferece diversas funcionalidades em uma única tela 

para um atendimento rápido e eficiente ao cliente (Figura 8.5). 

 

 
Figura 8.5 – Vendas por Atendimento Comercial 
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A funcionalidade de localizar um produto no banco oferece flexibilidade de busca e resulta-

dos eficazes. Ao digitar os dados na primeira pesquisa e se os dados existirem no banco 

de dados, estes são listados no quadro abaixo, e ao digitar dados na segunda pesquisa é 

iniciado a busca por algum item na lista que tenha o fonema digitado, e se forem localizado 

eles permaneceram no quadro e os demais serão escondidos, e à medida que for modifi-

cando os dados da segunda pesquisa o conteúdo do quadro aumenta e diminui os regis-

tros, voltando sempre a seleção original quando a segunda pesquisa estiver em branco 

(Figura 8.6). 

 

 
Figura 8.6 – Vendas por Atendimento Comercial - Pesquisa 

 

Ao selecionar o produto na lista abaixo o programa libera três botões do teclado (Figura 8.7), 

sendo [F7-Preço F8-Imagem F9-Vinculados] com funcionalidades para simular o preço do produto 

com as condições de pagamentos cadastradas e ativas no sistema, e separada por padrão 

(as mais comuns) ou todas (Figura 8.8), funcionalidade para ver a imagem do produto e texto 

descritivo do item principal (Figura 8.9), e funcionalidade para ver os produtos vinculados e 

similares (Figura 8.10). 

 

 
Figura 8.7 – Vendas por Atendimento Comercial - Teclado 
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Na tela de seleção de condição de pagamento à medida que é selecionado um outro códi-

go os valores do produto são modificados conforme a configuração de forma de pagamen-

to. 

 

Ao acionar o botão [F7- Recalcular Preços] ou clicar com o mouse a lista de preços é recalcu-

lada com o item selecionado. Os itens com fundo cor cinza são os atuais na venda neste 

momento e os com fundo branco são os que estão sendo selecionados. 

 

Caso deseja enviar mudar a condição de pagamento atual do pedido por uma selecionada 

na tela de simulação tem que acionar o botão [Mudar] para enviar as condições para todos 

os itens já lançados na venda. 

 

 
Figura 8.8 – Vendas por Atendimento Comercial – Preço 

 

 

No quadro abaixo é exibido as imagens e o texto de características do produto principal, e 

ao clicar nas figuras menores a figura maior (central) exibi a figura selecionada e se clicar 

duas vezes sobre a figura esta é aberta pelo programa padrão do Windows para exibir 

imagens (Figura 8.10). 
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Figura 8.9 – Vendas por Atendimento Comercial – Imagens 

 

Os itens vinculados desta lista podem ser marcados ou desmarcados conforme a configu-

ração no cadastro do produto principal. 

 

Os itens Similares são apenas para orientação do vendedor, e se o produto principal não 

tem estoque, ou se o preço ou quantidade não anteder o cliente aqui mesmo ele já vai ver 

se tem similares e seus respectivos preços e quantidades. 
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Figura 8.10 – Vendas por Atendimento Comercial – Vinculado 

 

O sistema de vendas por atendimento ou tradicional oferece recursos para identificação do 

cliente para contato sem a necessidade de fazer seu cadastro ate que ocorra uma venda. 

 

Os registros de venda são administrados com a situação (Status) de Aberto, Fechado, Fatu-

rado e Parcialmente Atendido de forma manual ou automática pelo fechamento da venda 

(Faturamento).  

 

As imagens a seguir são exemplos de layout de documentos emitidos após o cadastramen-

to de um registro de venda na forma tradicional ou por atendimento comercial.  
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Figura 8.11 – Vendas – Rascunho 

 

 

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 39 de 85 

   

 
Figura 8.12 – Vendas – Personalizado 
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Figura 8.13 – Vendas – Ordem de Serviços 

 

 

9. SISTEMA DE FATURAMENTO 

 

O sistema de faturamento (FT) tem funções muito importantes no sistema, como emitir as 

notas fiscais de produtos e serviços conforme a legislação vigente, gerando automatica-

mente os registros fiscais, registros na movimentação do kardex, baixas de estoque, regis-

tros de contas a receber e posição financeira do cliente, baixar pedidos e orçamentos, e 

transmitir os arquivos XML para o webservice do SEFAZ do respectivo estado, e gerar ar-

quivos de RPS para prefeituras. 
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Figura 9.1 – Emitir Nota Fiscal Automaticamente 

 

Os documentos fiscais podem ser emitidos automaticamente (Figura 9.1) a partir dos regis-

tros de venda no formato Pedido, Orçamento, Cupom Fiscal ou de forma manual digitando-

se os dados (Figura 9.2). 

 

As emissões de nota fiscal de forma manual são utilizadas em todas as situações, porém é 

mais comum a utilização em operações que não são de vendas, como transferências, sim-

ples remessa, devoluções, entre outras operações. 

 

Para situações de nota fiscal complementar é utilizado programa de preenchimento de da-

dos da nota fiscal sem restrições, isto é, não é utilizada a funcionalidade de controle fiscal, 

mas é possível preencher campos aleatoriamente, neste caso somente usuários com per-

missão devem acessar este programa. 
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Figura 9.2 – Emitir Nota Fiscal Manual 

 

Após a emissão da nota fiscal é exibido uma tela resumo (Figura 9.3) com as funcionalidades 

para transmitir NFe (Figura 9.4), imprimir um controle interno (Figura 9.5), ou exibir uma pré 

visualização da nota (Figura 9.6). 
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Figura 9.3 – Emitir Nota Fiscal - Resumo 

 
Figura 9.4 – Emitir Nota Fiscal - Transmitir 
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Figura 9.6 – Emitir Nota Fiscal – Pré Visualização 

 

O sistema oferece diversos relatórios operacionais para controle do faturamento no perío-

do, por clientes, por produtos, por comissão de vendedores, por tipo de tributação, por na-

tureza da operação e relatórios gerenciais para administração de vendas como ranking de 

clientes, vendedores, produtos, resumos de vendas por categoria com mark-up e rentabili-

dade, entre outros. 

 

O movimento do caixa pode ser emitido no final do dia ou em determinado período com 

resumo da contagem de numerários e resumo dos meios de recebimento utilizado no for-

mato completo ou resumido. 
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Para o fechamento da movimentação diária (movimento de caixa) é possível emitir relatórios 

consolidados e analíticos para validação, bem como emitir relatório resumo do caixa com a 

respectiva contagem de numerários ou relatório do faturamento e vendas relacionadas com 

resumo por meio de pagamento. 

 

As operações de cancelamento do documento fiscal ou exclusão do registro físico são re-

gistradas em arquivo específico para auditoria e somente podem ser executadas por usuá-

rios com permissão para tal operação e ainda com restrições de data para ser efetuada. 

 

10. SISTEMA DE RECEBIMENTO 

 

O sistema de recebimento (RC) administra a entrada de dados dos documentos fiscais de 

fornecedores referentes a produtos, materiais de insumos, serviços e todos os documentos 

que geram registros no livro fiscal de entradas e contas a pagar (Figura 10.1). 

 

 
Figura 10.1 – Digitar Nota Fiscal de Entrada de Fornecedores 
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Os documentos fiscais de recebimento de produtos e/ou materiais que movimentam a posi-

ção do estoque físico e/ou disponível devem ser efetuados por este programa para alimen-

tar as respectivas quantidades, conforme parâmetros do grupo de produtos e operação fis-

cal (Figura 10.2). 

 

 

Figura 10.2 – Digitar Nota Fiscal de Entrada de Fornecedores - Produtos 

 

Todos os documentos fiscais de recebimento de produtos e/ou materiais de Compra devem 

ser lançados por este programa a fim de calcular o custo médio ponderado, o custo de 

compra, registrar custo da última entrada e o custo comercial. 

 

O documento digitado somente poderá ser gravado quando os valores totais da nota fiscal 

coincidir com o total das faturas digitadas, e o total das mercadorias coincidirem com o total 

dos itens descriminados. 
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Figura 10.3 – Digitar Nota Fiscal de Entrada de Fornecedores - Faturas 

 

Observe que na tela de entrada de itens (Figura 10.2) o valor total dos itens tem que coincidir 

com o valor total de mercadorias (Figura 10.1) e na tela de entrada de faturas a pagar o valor 

total (Figura 10.3) tem que coincidir com o valor total da nota (Figura 10.1). 

 

O sistema permite a emissão de nota fiscal de saída para devolução de produtos e/ou ma-

terial de vendas, com as funcionalidades de escrituração fiscal, controle de estoque e regis-

tro no Kardex (Figura 1.4). 

 

Quando a empresa tiver que devolver produtos (devolução total) que recebeu e o sistema ge-

ra a nota fiscal igual automaticamente. 

 

Para este procedimento basta selecionar a nota fiscal de saída e selecionar o CFOP de 

entrada por Devolução e os itens serão convertidos para entrar com esta operação. 
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Figura 10.4 – Digitar Nota Fiscal de Entrada – Devolução de Vendas 

 

O sistema permite a emissão de nota fiscal de entrada (E1) para compra de produtos e/ou 

material de terceiros ou devolução de vendas para não emitentes de notas fiscais, com as 

funcionalidades de escrituração fiscal, controle de estoque e registro no Kardex (Figura 1.5). 
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Figura 10.5 – Nota Fiscal de Entrada – Compra de Terceiros / Devolução de Vendas 

 

As operações de cancelamento do documento fiscal ou exclusão do registro físico são re-

gistradas em arquivo específico para auditoria e somente podem ser executadas por usuá-

rios com permissão para tal operação e ainda com restrições de data para ser efetuada. 

 

11. SISTEMA DE CONTAS A RECEBER 

 

O sistema de contas a receber (CR) administra a carteira de títulos a receber com controles 

de agentes financeiros de cobrança, taxa de juros e multa, o número bancário, a transação 

financeira do fluxo de caixa, o histórico das ocorrências financeiras de trocas de dados com 

bancos, o número do documento que liquida o título, o meio de pagamento vinculado ao 

título, controle de negociação de títulos com bancos, controle das taxas de despesas com 

bancos e cartões de credito, controle da posição financeira do cliente conforme a situação 

(status) do titulo, entre outros controles (Figura 11.1). 
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Figura 11.1 – Títulos a Receber – Cadastro 

 

O número dos títulos a receber, normalmente, acompanha o número da venda (modelo nota 

fiscal-fatura) e não o numero da nota fiscal eletrônica (NFe). As empresas que emitem nota 

fiscal de produtos e serviços pelo sistema SGECS podem optar por gera-las com números 

independentes, visto que as prefeituras (exceto de São Paulo) não aceitam o recibo provisório 

de serviços (RPS) conjugado, mesmo depois fazendo (ou transmitindo a RPS) a nota de servi-

ços no site da prefeitura. Outro fato, é que alguns clientes reclamam em receber os servi-

ços destacados no DANFE e depois uma nota fiscal eletrônica de serviços. Por esses moti-

vos a numeração destes documentos podem ser independentes.  

 

Os meios de pagamento dos títulos a receber podem ser com dinheiro, boletos bancários, 

contratos de financeiras, cheques em geral, cartão de crédito, cartão de débito, duplicatas 

em carteira, ou outros meios oferecidos pelo sistema (Figura 11.2). Estas opções são inter-

nas do sistema e não podem alteradas ou cadastradas pelo usuário. Quando ocorrer a ne-
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cessidade de atualização desta tabela, esta é apresentada a equipe de desenvolvimento 

para implementar as funcionalidades que lhe cabe. 

 

 
Figura 11.2 – Títulos a Receber – Meios de Pagamento 

 

A situação (status) dos títulos a receber (Figura 11.3) pode ser: em aberto, pagamento normal, 

pagamento em cartório, cancelado, cheque devolvido, não aceito, cobrança jurídica, nego-

ciado com terceiros, perdas. Estas opções são internas do sistema e não podem alteradas 

ou cadastradas pelo usuário. Quando ocorrer a necessidade de atualização desta tabela, 

esta é apresentada a equipe de desenvolvimento para implementar as funcionalidades que 

lhe cabe. 

 

 
Figura 11.3 – Títulos a Receber – Situação  

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 52 de 85 

   

Os títulos a receber são classificados por uma transação financeira que é utilizada para 

gerar fluxo de caixa da empresa, contabilizar automaticamente os fatos geradores, e emitir 

relatórios e demonstrativos financeiros. 

 

A quantidade de títulos gerados é de acordo com a forma de pagamento utilizada para ge-

rar a fatura de cobrança e a soma do valor principal dos títulos nunca será menor que o 

valor total da fatura. 

 

A taxa de juros e multa e os valores de outra moeda informados na abertura do sistema 

são utilizados como padrão para registrar nos respectivos títulos.  

 

O sistema oferece opções para cálculo da multa e juros dos títulos em atraso conforme ta-

xas de juros e multas informadas na emissão do título (Figura 11.4). 

 

 
Figura 11.4 – Títulos a Receber – Calcular Multa e Juros 

 

A tela de atualização de títulos oferece um quadro onde é demonstrado a taxa de operação 

do cartão de crédito ou financeira, a taxa de encargos e o valor retido na operação e o res-

pectivo valor liquido a receber.  

 

O programa ainda tem cinco abas que demonstra dados referentes aos títulos (Figura 11.5), 

sendo a primeira de quantos títulos tem a venda em questão, as ocorrências na transmis-

são dos dados que ocorreram com os bancos, as observações do titulo que pode ser digi-

tada pelo usuário ou colocada pelo sistema automaticamente, por exemplo, uma alteração 

do prazo de vencimento, o respectivo endereço de cobrança informado na emissão da no-
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ta, e caso o titulo seja negociado com banco, pode ter um cedente diferente da empresa 

que tem os direitos financeiros.  

 

 
Figura 11.5 – Títulos a Receber – Controle 

 

A liquidação dos títulos pode ser por seleção (individual), por período (Figura 11.6), ou por ar-

quivo retorno do respectivo banco de cobrança (arquivo CNAB). 

 

 
Figura 11.6 – Títulos a Receber – Baixa no Período 
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Os dados de liquidação podem ser lançados automaticamente no extrato bancário do sis-

tema (Figura 11.6), nas respectivas modalidades de baixa, conforme configuração do siste-

ma. 

 

A cobrança dos títulos pode ser no padrão bancário CNAB400, conforme serviços contrata-

dos com bancos, que é executada de forma automatizada de remessa e retorno (Figura 11.7) 

sendo todas as ocorrências de transmissões registradas no histórico dos títulos, ou na for-

ma de cobrança pré-impressa de fichas de compensação, ou na forma de impressão a la-

zer dos boletos, ou pelo convencional de duplicatas. 

 

 
Figura 11.7 – Títulos a Receber – Remessa a Banco 

 

O sistema oferece relatórios que facilitam a administração da carteira de contas a receber, 

por filiais, por agentes financeiros, por clientes, por data de emissão, por data de vencimen-

to, por data de pagamento, por data de processamento, por data da situação, por data do 

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 55 de 85 

   

fluxo financeiro, fichas financeiras de clientes, quadro demonstrativo de inadimplentes, re-

lação de cheques a compensar, posição contábil no período, recebidos no período, venci-

dos e não pagos, por ocorrências financeiras, posição contábil na data, entre outros. 

 

12. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR 

 

O sistema de contas a pagar (CP) administra a carteira de títulos a pagar que é gerada du-

rante o processo de entrada de dados das notas fiscais de compra, onde são informados 

os dados das faturas que acompanham a nota fiscal. Caso as faturas sejam informadas 

neste momento, estas podem ser informadas individualmente, desde que a soma do valor 

principal das faturas não seja igual ao valor total da nota fiscal (Figura 12.1). 

 

 
Figura 12.1 – Títulos a Pagar - Cadastro 

 

Os títulos a pagar são classificados por uma transação financeira que é utilizada para gerar 

fluxo de caixa da empresa, contabilizar automaticamente os fatos geradores, e emitir relató-

rios e demonstrativos financeiros. 

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 56 de 85 

   

 

As despesas a pagar que não estão sujeitas às escriturações fiscais e entradas de quanti-

dade no estoque podem ser digitadas no sistema financeiro (FC) na opção de movimento 

de despesas orçamentárias. 

 

Os meios de pagamento dos títulos a pagar podem ser com Dinheiro, Crédito, Cheque, Pa-

gamento Eletrônico e Outros (Figura 12.2). Estas opções são internas do sistema e não po-

dem alteradas ou cadastradas pelo usuário. Quando ocorrer a necessidade de atualização 

desta tabela, esta é apresentada a equipe de desenvolvimento para implementar as funci-

onalidades que lhe cabe. 

 

 
Figura 12.2 – Títulos a Pagar – Meios de Pagamento 

 

A situação (status) dos títulos a pagar (Figura 12.3) pode ser: Aberto, Pago, Vencido, Devolvi-

do, Não aceito e Cancelado. Estas opções são internas do sistema e não podem alteradas 

ou cadastradas pelo usuário. Quando ocorrer a necessidade de atualização desta tabela, 

esta é apresentada a equipe de desenvolvimento para implementar as funcionalidades que 

lhe cabe. 
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Figura 12.3 – Títulos a Pagar - Situação 

 

Os tipos de documentos (meio de pagamento de seus credores) dos títulos a pagar podem ser 

conforme parametrização do sistema (Figura 12.4). Estas opções podem ser alteradas ou 

cadastradas pelo usuário. Esta informação é utilizada para organizar relatórios de Previa de 

pagamentos por tipo de pagamento, agrupando documentos semelhantes, como boletos 

bancários de fornecedores e bancos, por exemplo. 
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Figura 12.4 – Títulos a Pagar – Tipo de Documento 

 

Os títulos podem ser liquidados por seleção, no período, automaticamente (Figura 12.5), e 

por emissão de cheque sendo que a liquidação do título interfere diretamente no fluxo de 

caixa da empresa e reduz o saldo devedor da posição financeira do fornecedor. 

 

A liquidação do título exige informações das quais o meio utilizado para pagamento como 

Dinheiro, Cheque, Cheque Eletrônico, Crédito, e outros, bem como o número do documen-

to, o agente financeiro utilizado, e a transação financeira do fluxo de caixa. 

 

 
Figura 12.5 – Títulos a Pagar - Liquidação 

 

O sistema permite a impressão de recibo de pagamento (Figura 12.6) para um título Pago. 
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Figura 12.6 – Títulos a Pagar – Recibo de Pagamento 

 

O sistema oferece relatórios que facilitam a administração da carteira de contas a pagar, 

por filiais, por data de emissão, por data de vencimento, por data de entrada, por data de 

processamento, por títulos existentes no período, ficha financeira de fornecedores, relação 

de despesas, posição contábil na data, entre outros. 

 

13. SISTEMA DE FLUXO DE CAIXA 

 

O sistema de fluxo de caixa (FC) gera o fluxo de caixa da empresa, controla a tesouraria 

por agente financeiro (bancos e caixas), as despesas/receitas financeiras orçamentárias, e 

gera demonstrativo financeiro por estrutura de contas.  
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As transações financeiras são criadas por grupo de contas (Figura 13.1) de tesouraria (bancos 

e caixa) e orçamentárias (despesas e receitas) e estas contas podem ser classificadas por cen-

tros de custos para rateio quando lançado os respectivos movimentos. 

 

 
Figura 13.1 – Financeiro – Grupo de Contas 

 

As transações financeiras orçamentárias de despesas e receitas podem ser orçadas para 

determinado período e na data do movimento são realizadas (baixas) e são automaticamen-

te lançadas no movimento da tesouraria. 

 

As contas financeiras (Figura 13.2) são cadastradas com parâmetros que influenciam os de-

monstrativos, o saldo da conta no extrato, o rateio dos valores lançamentos na movimenta-

ção, o tipo de movimento se é debito ou credito, se o tipo da conta de lançamentos fixos ou 

variáveis, o tipo de operação financeira (a Pagar, a Receber, Tesouraria, Livre), o tipo de opera-

ção (Operacional ou Não Operacional), o parâmetro de Interbancária define qual agente financei-

ro faz o lançamento de credito na contabilidade quando a contabilização dos lançamentos  

de baixas automáticas de bancos, cartões de credito e financeira. 

 

O demonstrativo financeiro do fluxo de caixa é gerado com os dados dos títulos a pagar 

(CP) e dos títulos a receber (CR) com situação de Em aberto e com os dados orçamentá-

rios de despesas e receitas (FC) com situação de não realizada e com a disponibilidade 

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 61 de 85 

   

financeira dos agentes financeiros (normalmente caixas e bancos) conforme estrutura do 

plano de contas (Grupo e Conta). 

 

 
Figura 13.2 – Financeiro – Plano de Contas 

 

Os tipos de documentos podem ser conforme lista de opções oferecidas pelo sistema (Figu-

ra 13.3). Estas opções são internas do sistema e não podem alteradas ou cadastradas pelo 

usuário. Quando ocorrer a necessidade de atualização desta tabela, esta é apresentada a 

equipe de desenvolvimento para implementar as funcionalidades que lhe cabe. 

 

As contas do contas a receber utilizam estes tipos de documentos para indicar que tipo de 

boleto bancário e emitido e registrado no banco, e por isso são importantes. 

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 62 de 85 

   

 
Figura 13.3 – Financeiro – Tipos de Documentos 

 

Os lançamentos de movimentação de despesas/receitas (Figura 13.4) geram lançamentos 

para pagamentos e recebimentos futuros. As Despesas são incluídas nos relatórios de pre-

via de pagamentos. 

 

 

Figura 13.4 – Financeiro – Despesas/Receitas 

 

Os lançamentos de movimentação de Bancos/Caixa (Figura 13.5) calculam a posição de sal-

do dos agentes financeiros e o saldo histórico no extrato. 
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Figura 13.5 – Financeiro – Bancos/Caixa 

 

A Emissão de cheques (Figura 13.6) pode também liquidar títulos a pagar, despesas financei-

ras, ou ser ao portador. 

 

 

Figura 13.6 – Financeiro – Emissão de Cheque 
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Os cheques emitidos podem baixar automaticamente os títulos a pagar ou simplesmente 

verificar o valor total do cheque a ser emitido e agendar para ocorrer à baixa somente na 

data da compensação do cheque. 

 

O orçamento anual é feito por meio do planejamento conta ou através da reprodução dos 

lançamentos já existente em determinado período, isto é, os lançamentos são replicados 

para um próximo exercício.  

 

O sistema oferece relatórios como extrato da tesouraria por agentes financeiros, provisão 

de pagar/receber, movimentação no período, movimento por agente financeiro, movimento 

por transação financeira (Figura 13.7), fluxo de caixa por agente financeiro, emissão de che-

ques, relação de cheques emitidos, prévia de pagamentos por tipo de documento, prévia 

de pagamentos por transação financeira, entre outros.  

 

 
Figura 13.7 – Financeiro – Demonstrativo 
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14. SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL 

 

O sistema de escrituração fiscal (EF) administra os registros das notas fiscais de entrada e 

saída conforme a legislação vigente de ICMS e ISS. 

 

Os registros nos livros fiscais são gerados automaticamente pelos sistemas de faturamento 

e recebimento, por lançamentos individuais e podem ser gerados através de processamen-

to, caso seja necessário. 

 

A configuração do CFOP é que determina as operações que devem ser registradas auto-

maticamente nos livros fiscais de entradas e saídas.  

 

Os livros fiscais das operações estaduais e municipais são atualizados (Figura 14.1) e im-

pressos conforme regulamentação vigente do ICMS e sua respectiva apuração do ICMS. 

 

 
Figura 14.1 – Escrituração Fiscal - Entradas 

 

A escrituração fiscal de uma nota fiscal de entrada que tenha a incidência de mais de tipo 

de tributação, estas é automaticamente separada pelo tipo de operação (Figura 14.2). Estas 

opções são internas do sistema e não podem alteradas ou cadastradas pelo usuário. 

Quando ocorrer a necessidade de atualização desta tabela, esta é apresentada a equipe 

de desenvolvimento para implementar as funcionalidades que lhe cabe. 
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Figura 14.2 – Escrituração Fiscal – Tipo Operação Entradas 

 

A escrituração fiscal de uma nota fiscal de saída que tenha a incidência de mais de tipo de 

um tributo tipo de tributo (ICMS, ICMS RETIDO e ISS), são automaticamente separados e escri-

turados conforme o tipo (Figura 14.3). 

 

 
Figura 14.3 – Escrituração Fiscal - Saídas 
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Os tipos de tributação dos produtos são utilizados nas vendas e são definidos conforme 

características fiscais dos produtos e serviços comercializados pela empresa (Figura 14.4). 

Estas opções podem ser alteradas ou cadastradas pelo usuário. Esta informação é utiliza-

da para calcular os impostos de ICMS e ISS incidentes sobre uma nota fiscal de saída.  

 

 
Figura 14.4 – Escrituração Fiscal – Tipos de Tributação 

 

Gera o arquivo DES das operações fiscais de ISS conforme previsto na legislação vigente 

do município de São Paulo (Figura 14.5). 

 

 
Figura 14.5 – Escrituração Fiscal – Arquivo DES 
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Gera os arquivos SINTEGRA (Figura 14.6) e SPED Fiscal (Figura 14.7) das operações confor-

me legislação vigente. 

 

 

Figura 14.6 – Escrituração Fiscal – Sintegra 

 

 

Figura 14.7 – Escrituração Fiscal – Sped Fiscal 
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O sistema permite gerar os livros fiscais de entrada e saída das operações com mercadori-

as e serviços, bem como a apuração do ICMS no período (Figura 14.8 e 14.9). 

 
Figura 14.8 – Escrituração Fiscal – Apuração 
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Figura 14.8 – Escrituração Fiscal – Apuração 

 

15. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

O sistema de assistência técnica (OS) administra as ordens de serviços de assistência téc-

nica a produtos e/ou peças de fabricantes diversificados. 

 

As ordens de serviços podem ser abertas (Figura 15.1) para atendimento em laboratório téc-

nico ou para visita ao cliente (em campo), por tipo de naturezas de serviços conforme tabela 

de tipos de serviços criados pelo próprio usuário, como por exemplo: garantia de venda, 

garantia de serviços, avulso, contrato, instalação, entre outros. 
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Figura 15.1 – Ordem de Serviços - Abertura 

 

Permite pesquisar os produtos do cliente em manutenção por número de série, por número 

da ordem de serviço, por ordem alfabética do nome do cliente, por defeito reclamado, por 

solução adotada, entre outros. 

 

Neste momento é informado ao sistema se o orçamento está aprovado ou não, a data da 

aprovação ou seu contato e o nome da pessoa que aprovou ou contatada. 

 

Na abertura da ordem de serviço são informados o código do cliente (CPF e/ou CNPJ), a natu-

reza do serviço, a forma de pagamento, a data e hora da abertura, as observações e dados 

técnicos como descrição do problema, equipamento, modelo e número de série. Esses da-

dos são impressos nas respectivas fichas de atendimento ao cliente (balcão de laboratório) ou 

ficha de visitas técnicas (em campo). 

 

O técnico deve efetuar o diagnóstico e lançar no sistema a solução a ser aplicada ao defei-

to detectado, seu código de técnico, valor orçado, número de dias previstos para solucionar 

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 72 de 85 

   

o defeito e o sistema calcula a provável data para entrega do equipamento ao cliente e ve-

rifica se esta data é dia útil, caso contrário, o sistema solicita ajuste. 

 

Os serviços executados em laboratório serão executados após a aprovação do orçamento 

(diagnóstico) pelo responsável do produto. 

 

Na aprovação do orçamento o atendente deve passar ao responsável pelo produto a natu-

reza do serviço porque há casos em que o equipamento entra com determinada natureza e 

após o diagnóstico técnico é necessário alterá-la (por exemplo: entra em garantia e é de-

tectado uso incorreto), valor orçado, condição de pagamento, número de dias para execu-

ção dos serviços e data prevista para entrega do equipamento após aprovação do orça-

mento. 

 

Os serviços executados nos produtos são informados ao sistema até o fechamento da or-

dem de serviço e a entrega do produto ao cliente. 

 

16. SISTEMA DE COMPRAS 

 

O sistema de compras (CO) administra as sugestões de compras e/ou pedidos de compras 

os fornecedores de produtos para revenda e/ou material de consumo.  

 

Os pedidos de compras são gerados para os produtos que estejam com o planejamento do 

estoque definido e que tenham pelo menos um fornecedor cadastrado no cadastro do pro-

duto. 

 

Os pedidos de compras serão gerados com a respectiva quantidade de sugestão de com-

pra para cada filial para o fornecedor com parâmetro de prioridade zero (0). 

 

As quantidades sugeridas a filial são realizadas conforme o planejamento do estoque (quan-

tidade mínima, máxima e ponto de pedido). O planejamento de estoque é definido por proces-

samento especifico no sistema de estoque ou individualmente por digitação (ES) e as 

quantidades sugeridas para compra podem ser ajustadas conforme a necessidade de cada 

filial. 

 

Na digitação da nota fiscal de entrada (RC) é efetuado o confronto das quantidades e do 

valor unitário de entrada com os dados do item do pedido de compras informado e o item 
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do pedido é indicado com a situação de atendido e o contrário é indicado com a situação 

de divergência de quantidade e/ou valor. 

 

 

17. SISTEMA DE CONTABILIDADE 

 

O sistema de contabilidade é utilizado integrado com os sistemas administrativo, financeiro, 

comercial e com lançamento individual.  

 

O plano de contas da empresa (Figura 15.1) é formado por cinco (5) níveis com doze (12) 

dígitos e o código, as contas do Sped contábil conforme padrão governamental e dados 

adicionais para boa gestão da contabilidade.  

 

As contas reduzidas de quatro (4) dígitos são utilizadas para acessar de forma rápida as 

contas e lançamentos contábeis. 

 

 
Figura 17.1 – Contabilidade – Plano de Contas 
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As contas de despesas e receitas podem ser vinculadas a centros de custos para rateio 

dos valores lançados. 

 

O Plano de contas do COSIF (Figura 17.2) é interligado com o plano de contas da empresa 

para atender a legislação do SPED Contabil. 

 

 

 
Figura 17.2 – Contabilidade – Plano de Contas COSIF 

 

A posição de saldo das contas é controlada por filiais e permanece aberta nos doze (12) 

meses do exercício, dependendo do regime contábil adotado pela empresa. 

 

A tabela de histórico padrão (Figura 17.3) controla se o histórico receberá complemento du-

rante os lançamentos contábeis. O complemento do histórico padrão é livre. 
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Figura 17.3 – Contabilidade – Histórico Padrão 

 

Os lançamentos contábeis podem ser realizados para qualquer data do exercício e os nú-

meros de lançamentos são controlados mensalmente (Figura 17.4). 
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Figura 17.4 – Contabilidade - Lançamentos Contábeis 

 

Os lançamentos contábeis são realizados por processamento dos sistemas integrados com 

as funções de contabilização e consolidação dos lançamentos conforme procedimentos 

definidos pela empresa. 
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Figura 17.5 – Contabilidade – Contabilizar Vendas 

 

Os lançamentos ora contabilizados ficam disponíveis para conciliação (Figura 17.6). Após a 

conciliação, estes devem ser consolidados na contabilidade. 

 

Os sistemas que recebem a configuração contábil é o sistema de Empresa (EM), o de for-

necedores (FR), o de faturamento (FT), o de contas a receber (CR), o de recebimento de 

material e serviços (RC), o de contas a pagar (CR) e sistema financeiro (FC), os quais ge-

ram os lançamentos automaticamente e são configurados conforme a necessidade da em-

presa. 

 

O sistema de Empresa recebe a configuração no cadastro de agentes financeiros e na ta-

bela de CFOP, o sistema de Fornecedores recebe a configuração no cadastro do fornece-

dor e o sistema financeiro recebe a configuração no cadastro das transações financeiras da 

tesouraria (caixa e bancos) e nas transações administrativas e comerciais do fluxo de caixa. 
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Figura 17.6 – Contabilidade - Consolidação de Vendas. 

 

Os sistemas de faturamento, de contas a receber, de recebimento de material e serviços, e 

de contas a pagar recebem a configuração em tabelas específicas de eventos contábeis 

(lançamentos padrão) que são utilizados durante os procedimentos de contabilização (Figura 

17.7). 
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Figura 17.7 – Contabilidade - Eventos 

O sistema permite fazer encerramento (Figura 17.8) e abertura (Figura 17.9) do exercício de 

forma automatizada. No encerramento faz os lançamentos das contas de despesa e recei-

ta, e na abertura faz os lançamentos de abertura de saldo das contas do ativo e passivo.  

 

 

 
Figura 17.8 – Contabilidade – Encerramento 
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Figura 17.8 – Contabilidade – Abertura 

 

Os demonstrativos financeiros, o Balanço Patrimonial e o Balancete Estruturado têm os 

valores acumulados e descarregados nas contas de mais alto nível, conforme ilustram as 

figuras 28, de Demonstrativo de Resultado, e 29 de Balanço Patrimonial. 
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Figura 17.9 – Contabilidade – Balanço Patrimonial 
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Figura 17.10 – Contabilidade – Balanço Patrimonial 

 

O sistema oferece relatórios que atendem as exigências contábeis como Balanço Patrimo-

nial (Figura 17.10), Demonstrativo de Resultado (Figura 17.11), Balancete Estruturado (Figura 

17.12), Razão Analítico das Contas, Diário Geral de Lançamentos, Plano de Contas, Rela-

ção de Histórico Padrão, Termos de Abertura e Encerramento, entre outros que auxiliam o 

contador no andamento das atividades do dia a dia como Balancete Acumulado, Balancete 

Mensal, Relação dos Lançamentos Contábeis, Diário auxiliar de Vendas, Diário Auxiliar de 

Compras, entre outros. 
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Figura 17.11 – Contabilidade - Demonstrar Resultado. 

 

http://www.cisinformatica.com.br/


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯-                             

 

C&S Informática Ltda 
(55-11) 2682-7045   2023-1587 

http://www.cisinformatica.com.br/ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
SGECS - DESCRITIVO BASICO SISTEMA.doc                      23-02-2022                          Página 84 de 85 

   

 

Figura 17.11 – Contabilidade - Demonstrativo de Resultado. 
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Figura 17.12 – Contabilidade – Balancete. 
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