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Treinamento

Objetivo : Implementar nova rotina de controle de descontos na Nota Fiscal Recebida

A partir de agosto será implantada uma nova rotina para controlar melhor os descontos e glosas
no recebimento de Nota Fiscais emitidas. 
Com isso qualquer diferença na arrecadação da NF será totalmente justificada com uma tabela auxiliar
de lançamento de descontos, gerando um melhor controle por parte da diretoria.

Passo 1 - Lançando a NF
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Observem o exemplo acima, é demonstrado uma geração de NF de um cliente 004001

Observem em vermelho a nova opção descontos. Clique para acessar

Veja no exemplo acima a tela de descontos. A qualquer tempo (antes da arrecadação) pode ser lançado os descontos

previstos na NF, exceto as retenções que já são lançadas e controladas por rotina específica.

Clicando no botão NOVO é lançado o registro, e identificado o CENTRO DE CUSTO daquela despesa associada ao

recebimento da NF

Note no exemplo que ainda não temos o nr da NF, mostrando a independencia destas operações, podendo até mesmo

serem utilizadas por diferentes setores.

VOltando a tela inicial , é gerada uma NF pelo processo já conhecido e o resultado é mostrado abaixo
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Passo 2 - Arrecadando os valores e associando aos descontos

Posteriormente o setor de arrecadações baixa a nf1483 emitida acima, como vemos abaixo
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Ao preencher a data de recebimento, o sistema calcula o líquido e apresenta na tela

No Exemplo, para a NF de 20,00 o liquido será de 16,60 apos as retenções

O operador verifica o valor pago (extrato bancario) e verifica que o valor

pago foi de apenas 6,60 , devido a descontos e glosas na NF

A orientação correta seria o operador receber o líquido sugerido, e 

"lançar no seu financeiro" a despesa referente ao desconto. A auditoria valida

corretamente a operação pois verifica o desconto corretamente lançado no 

caixa.

Para isso o operador deve ter acesso a "lançar no financeiro" ou solicitar a 

operacao ao seu gerente, demandando tempo e outras ações.
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Agora vemos a nova rotina em ação, clicando no pequeno botão ? o 

sistema nos leva a tela de descontos já mostrada.

Na tela de descontos, o operador informa o nr da NF, associando

aquela NF a operação desejada. Veja abaixo

Com as informações note que o SIF pode calcular corretamente os valores a serem descontados,

gerando tudo automaticamente, em uma unica operação monitorada, sem necessidade de intervenção 

do gerente. Veja :
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Veja acima que ao retornar a operação é toda atualizada.

Nenhum aviso de alerta de segurança ou liberação é emitido, pois a operação está toda documentada.

Clicando no botão SALVAR, o SIF realiza toda a operação automaticamente:

A NF é arrecadada com o valor de 16,60 (liquido) e as despesas referente aos descontos são lançadas

automaticamente, totalizando a operação com R$ 6,60

Fim de Operação

Uma consulta simples ao financeiro, e vemos toda a operação realizada, 1 NF arrecada e 3 Descontos lançados
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Fim de Treinamento


