
Guia prático do usuário



OUCatafácilUéUumUsoftwareUdeUcontroleUadministrativoUdesenvolvidoUparaUutilizaçãoUemUcooperativasUdeUmateriaisU
recicláveis.UParaUacessarUoUsistemaUpelaUprimeiraUvezUutilizaremosUoUusuárioUxAdministradorx.UconformeUaUtelaUaU
seguir:

UtilizeU asU setasU paraU cimaU ouU paraU
baixoU paraU selecionarU osU usuáriosU
queU jáU estãoU cadastradosU noU
sistema.

Lembre-seUqueUparaUacessarUoU
sistemaUsempreUseráUnecessárioU

informarUumaUsenha.

EstaU éU aU telaU principalU doU programa,U nelaU podemosU acessarU todasU asU funções,U administrativasU eU operacionais,U
dependendoUdoUnívelUdeUpermissõesUdeUcadaUusuário.

Apresentação



O painel de cadastros é o local de preenchimento de informações para as principais ferramentas que 
utilizaremos no sistema, dentre eles destacamos Associados, Compradores, Veículos, Fornecedores e Materiais. 
Acesse o sistema como "Administrador", na tela "Opções Iniciais" acesse o ícone "Opções Administrativas", 
em seguida o ícone "Cadastros".

Cadastro de Materiais

Materiais: Essencial para o funcionamento da cooperativa 
realize o preenchimento das características que forem 
adequadas.

Utilize o botão de "Procurar" para conferir os materiais já 
cadastrados ou alterar suas propriedades.

Utilize o botão de "+Mais Informações" para conferir ou alterar suas propriedades.



Será exibida a tela com o formulário de "Cadastro de Associados" conforme mostra a imagem a seguir:

Criar usuários
Para criar usuários, acesse o sistema como "Administrador", na tela "Opções Iniciais" acesse o ícone "Opções 
Administrativas", em seguida o ícone "Cadastros", em "Opções de Cadastro" selecione "Associados".

Na opção "Nome do Associado (Nome Popular)" 
considere como o nome que o cooperado é 
conhecido na cooperativa, por exemplo: "Toninho, 
Sô Jão, Dona Cida, etc.".

Em senha dê preferência para combinações mais 
simplificadas e próximas do dia-dia do trabalhador, 
por exemplo: data de nascimento, aniversário de 
filhos, dentre outras.

A opção Matrícula fica à cargo de cada cooperativa estabelecer a melhor forma de preenchimento. Caso não 
exista nenhuma orientação a sugestão é utilizar uma sequência que possa facilitar a compreensão e ser prática. 
Por exemplo, a matrícula utilizada neste manual CMC1-999. Para compreender esta matrícula basta analisar 
brevemente sua organização:

CMC1 - 999

Cooperativa

Moradia e Cidadania Nível de usuário

Ordem de seriação



Para inserir uma foto de indentificação ao cadastro do associado recomendamos que tenha salvo anteriormente 
em seu computador. Utilize um dia durante o café da manhã para retirar fotos de todos os cooperados. Nomeie 
todos os arquivos e armazene de preferência na pasta "Minhas Imagens" ou outro local de fácil acesso. Desta 
maneira podemos otimizar o tempo destinado para o cadastro dos associados.

Criar usuários
Ao encerrar o preenchimento da tela de "Cadastro de Associados e clicar em "Gravar"

No campo "Situação do Associado" fica registrado 
de forma automática a data de cadastro do associado 
como data de associação. Altere se necessário.

Este campo também registra a situação de 
envolvimento do associado, se ativo ou desligado.
Utilize o menu suspenso para indicar a situação do 
associado.

Para procurar a foto do associado clique no botão 
"Arquivo":

Será aberta uma nova janela como no exemplo ao 
lado. Utilize o mouse para escolher a foto desejada e 
clique no botão "Abrir". Pronto!

Realize a conferência das informações preenchidas e 
se estiver tudo certo clique em "Gravar".

Cado tenha alguma dúvida realize novamente a 
conferência das informações ou clique em 
"Cancelar". 



Criar usuários
Ao encerrar o preenchimento da tela de "Cadastro de Associados e clicar em "Gravar" será exibido a seguinte 
tela:

O preenchimento não é obrigatório neste 
momento, todavia aproveite esta oportunidade 
para preencher o restante das informações dos 
associados.

Tenha em mãos as informações pessoais 
previamente coletadas e de preferência 
arquivadas na secretaria da cooperativa.

Depois de clicar em "Sim" será exibida a tela ao 
lado.

Há diversas abas e aos poucos realize seu 
preenchimento. Afinal são de suma importância 
tanto para a escrituraria da cooperativa, bem como 
para o banco de dados do sistema.

Daremos ênfase às seguintes abas: "Dados 
Cadastrais, Documentos Civis e Despesas Fixas".

Realize a conferência das informações preenchidas e 
se estiver tudo certo clique em "Gravar".

Caso tenha alguma dúvida realize novamente a 
conferência das informações ou clique em 
"Cancelar". 



Criar usuários
A aba "Despesas Fixas" é de suma relevância e seu preenchimento imprescindível para o bom funcionamento 
do banco de dados do sistema.

Este procedimento deve ser realizado para cada cooperado registrado no sistema.

Cota-Parte: É uma contribuição que o 
associado realiza por um período para um 
fundo. Em caso de desligamento o valor das 
contribuições realizadas é repassado ao 
cooperado.

Para os três exemplos citados o valor de cada 
contribuição é definido pela cooperativa e pode 
ser encerrado por definição de Data de Validade, 
Valor Acumulado e Número de Lançamentos.

INSS: Escolha a faixa de contribuição do INSS 
que for mais adequado à realidade da 
cooperativa.

Despesas Administrativas: É um desconto 
realizado para custear as despesas da 
cooperativa.

Sempre que alterar algum registro clique na opção 
"Gravar".

Para criar um novo registro sempre clique em 
"+Adicionar", há o risco de subscrever o registro já 
configurado.

Como mostrado nas imagens ao lado podemos 
conferir diversos tipos de lançamento. Utilize 
aqueles que forem mais adequados à sua cooperativa 
ou situação.

Para "Despesas Administrativas" e "INSS" o valor 
de Número de Lançamentos é simbólico, já que as 
contribuições não cessam enquanto o cooperado não 
é desligado.



O painel de cadastros é o local de preenchimento de informações para as principais ferramentas que 
utilizaremos no sistema, dentre eles destacamos Associados, Compradores, Veículos, Fornecedores e Materiais. 
Acesse o sistema como "Administrador", na tela "Opções Iniciais" acesse o ícone "Opções Administrativas", 
em seguida o ícone "Cadastros".

Cadastros

Compradores: Realize este cadastro para facilitar a 
simulação de ordem de venda, consulta de receitas e 
emissão de nota fiscal.

Veículos: Realize este cadastro para controlar a saída e 
entrada de caminhões e veículos da cooperativa e de 
parceiros. Projetar gastos com combustível e distribuir 
corretamente as funções dos cooperados coletores.

Fornecedores: Da mesma maneira que registramos os 
compradores, também realizaremos o cadastro dos 
fornecedores.



Guia prático do usuário



OCperfilCdeCusuárioCPCoordenador de GalpãoPàCéCresponsávelCpelaCgerênciaCdeCpessoasCnaCcooperativaàCcontrolaC
aCpesagemCeCestoqueàCentradaCeCsaídaCdeCmateriaisàCemissãoCdoCtícketCdeCpesagemCindividualCeCintermediaçãoCdeC
vendasF

UsuárioCCoordenadorCdeCGalpão

ParaCrealizarCpesagemCdeCmaterialCéCnecessárioCacessarCaCopçãoCPMaterial TriadoPFCNaCtelaCPQuem Triou 
o Material?PC apareceráC umaC listaC comC todosC osC associadosC cadastradosC noC sistemaFC BastaC escolherC oC
associadoC desejadoC eC cliqueC emC avançarFC NaC telaC PIdentificação de GeradorPàC utilizeC asC setasC paraC
selecionarCaCempresaCfornecedoraCdoCmaterialCtriadoFCApósCencontrarCaCempresaCdesejadaCcliqueCnoCbotãoC
avançarFC

NaC telaC PMenu de TriagemPC utilizeC aC opçãoC
PMaterial TriadoPC paraC inserirC aC empresaC
fornecedoraàC oC nomeC doC triadorC eC oC materialC queC
seráCpesadoFC

NoCmenuCopçõesCiniciaisCoCCoordenadorCdeCGalpãoCteráC
acessoC àsC funçõesC deC TriagemàC FardamentoàC ExtratoC doC
AssociadoCeCTicketCdeCProduçãoF

Triagem

OCmóduloCdeCTriagemCéCutilizadoCparaC registrarCaCproduçãoC individualCeCcoletivaCatravésCdaCpesagemCdeC
materiaisF



NaLtelaL-EscolhaLoLMaterialLTriado-LnavegueLnasLsetasLLparaLescolherL
oL tipoL doL materialL queL seráL triado.L ApósL oL materialL serL escolhidoGL
cliqueLnaLopçãoLPesar Material.

LembrePseLdeLnãoLconcluirLaLoperaçãoLatéLterLpesadoLtodoL
oLmaterialLlevadoLpeloLtriador.

ALimagemLaoLladoLapresentaLaLtelaLdeLpesagemLdeLmaterialGLqueLpodeL
serL acessadoL peloL íconeL apresentadoL acima.L ÉL necessárioL utilizarL oL
botãoL -Ler Balança-L paraL queL oL pesoL doL materialL sejaL lidoL eL
resgistrado.

AoLfinalLdaLpesagemGLverifiqueLseLosLvaloresLdoLmaterialLtriadoLestãoL
corretosL eL concluaL aL operação.AoL concluíPlaL apareceráL umaL
mensagemL deL -Material Triado Lançado com Sucesso-L comoL
mostradoLnaLimagemLabaixo.

UsuárioLCoordenadorLdeLGalpão

ParaL consultarL qualquerL pesagemL feitaL anteriormenteL bastaL clicarL oL
íconeLdeL -Consultar Triagem-.LAoLacessáPloGL teremosLumaL listaLdeL
pesagensL anterioresL paraL consulta.L ParaL acessarL osL itensL exibidosL naL
listaLbastaLclicarLnaLpesagemLdesejadaLeLutilizarLoLbotãoLconsultar.



Fardamento

UsuárioxCoordenadorxdexGalpão

Nox menux opçõesx iniciasx ox Coordenadorx dex Galpãox éx oferecidox
acessoxàsxfuncõesxdexTriagemSxFardamentoSxExtratoxdoxAssociadox
exTicketxdexProduçãov

Nax telax kOpçõesg deg Fardamentokx utilizex ax
opçãox kAdicionarkx parax inserirx ox nomex dox
triadorxexoxmaterialxquexseráxfardadovx

Ox módulox dex Fardamentox éx utilizadox parax registrarx ax pesagemx dex
materialx prensadox Ofardosóvx Sugerimosx quex ox operadorx tenhax ox
cuidadoxdexanotarxoxcódigoxdexcadaxfardoxemxumaxplanilhaxàxpartev

Nax telax kQualg g Materialg
ASSOCIADOg PADRÃOg
prensou?kx utilizex
novamentex asx setasx parax
realizarxaxescolhaxoxmaterialx
quex seráx prensadox ex cliquex
emxAvançarvx

Nax telax kQuemg Prensoug og
Fardo?kx Naveguex pelasx setasx
parax selecionarx ox nomex dox
associadox quex prensaráx ox
materialxexcliquexemxAvançarvx

Porx fimSx nax telax kListag dosg
Fardosg RegistradoskSx
identifiquex ox fardox comx ox
códigox geradox nox sistemaSx
cliquex emx concluirx ex
aguardvex ax mensagemx dex
confirmaçãov

Naxtelaxseguintexcliquexnoxbotãox
kLerg Balança",g confirax ox valorx
naxtelaxcomxoxvalorxnaxbalançaxex
sex estiverx tudox certox cliquex emx
AvançarvxObservexquexéxpossívelx
realizarx ox registrox dox pesox
manualmentev



ParaqacessarqaqopçãoqUImprimir Ticket de ProduçãoUqnaqtelaqRelatóriosqdeqProduçãoqdevefseqseguirqosqseguintesqpassosêqAcesseqoqíconeqdeq
"Opções Administrativas"qnaq telaqdeqOpçõesq Iniciaiszqemqseguidaqnaq telaqOpçõesqAdministrativasqacesseq"Relatórios"zqemqOpçõesqdeq
Relatóriosqcliqueqnoqíconeq"Produção"qemqRelatóriosqdeqProduçãoqcliqueqemq"Imprimir Ticket da Produção"êqPronto!q

UsuárioqCoordenadorqdeqGalpão
TicketqdeqProduçãoq

Éq aconselhávelq queq aq impressãoq doq ticketq deq
produçãoq sejaq impressoq paraq oq associadoq
sempreqnaqúltimaqpesagemqdoqdiazq paraq evitarq
possíveisqdesperdíciosqcomqpapelariaê

Utilizeq asq setasq paraq escolherq oq associadoq eq oq períodoq noq qualq oq materialq foiq triadoq ouq fardadoêq Apósq
escolhêfloszqcliqueqemqimprimirê

G==================================================G

:CATAFACILr.rTICKETrDArPRODUCAOrr,897t9t,7g

:rCOOPrTRABrMATERIAISrRECrDArPAMPULHAr7g:ç6

G..................................................G

:rASSOCIADO:rBRUNO:rProducaorRealizadarem:r,897t9t,7g

G==================================================G

:rrDATArrr:rrMATERIALrrrrrr:rrKGrr:rrEmp4rGeradora

G..................................................G

:rr,897trr:rrSUCATArMISTArr:rã9p,r:rCORREIOSrErTEL

:rr,897trr:rrSUCATArMISTArr:rg7pãr:rCORREIOSrErTEL

:rr,897trr:rrSUCATArMISTArr:rã9p6r:rCORREIOSrErTEL

:rr,897trr:rrSUCATArMISTArr:rggp8r:rCORREIOSrErTEL

:rr,897trr:rrSUCATArMISTArr:rggp,r:rCORREIOSrErTEL

:rr,897trr:rrSUCATArMISTArr:r6gp,r:rCORREIOSrErTEL

:rr,897trr:rrSUCATArMISTArr:r6ãp6r:rCORREIOSrErTEL

G..................................................G

:rTotalrdarProduçãorrrrçã7pãrKg

G==================================================G



OD ExtratoD doD AssociadoD éD umD relatórioD queD permiteD aoD catadorD visualizarD suaD produçãoD duranteD períodosD
específicos.D

ODExtratoDdoDAssociado

ValorDdoDfardo

TipoDdeDmaterial

DataDdaDpesagem

OperadorD responsávelD peloD registroD
doDlançamento

PesoDtotalDdosDfardos

ValorDtotalDestimadoDdeDganho



Guia prático do usuário



Partimoszdozprincípiozquezquezcriazozusuáriz,CoordenadorzdezGalpão,zézoz,Administrativozouz,Administradorz
dozsistema,.zSeráznecessáriozcadastrarzoztipozdezperfilzparazatribuirzaszpermissõeszdozusuário.zParazrealizarzestaz
operação,z acessez oz sistemaz comoz ,Administrador,,z naz telaz ,Opçõesz Iniciais,z acessez oz íconez ,Opçõesz
Administrativas,,zemzseguidazozíconez,Configurações,,znozmenuzdezconfiguraçõeszacessezazopçãoz,Controlezdez
Acesso,zezporzfimz,PermissõeszdezAcesso,.

Perfilz,CoordenadorzGalpão,

Aozacessarzazopçãoz,PermissõeszdezAcesso,,zseráz
apresentadoz aoz usuárioz diversasz permissõesz az
seremzescolhidaszparazcadaztipozdezusuário,zcomoz
mostradoznazfigurazaozlado.

Paraz oz perfilz ,Coordenadorz dez Galpão,z asz
permissõesz estãoz disponíveisz noz quadroz dez
permissõeszconstanteznestezmaterial.

Utilizezaszsetaszparaznavegarz
nozmenuzdezopções.

Utilizez az caixaz dez pesquisaz paraz procurarz asz
permissõeszmaiszfacilmente.

Selecionez az opçãoz ,Código,z ez digitez oz códigoz
equivalentezconformezaz,TabelazdezCódigos,.



OzperfilzICoordenador de GalpãoIVzézresponsávelzpelazgerênciazdezpessoasznazcooperativaVzcontrolazazpesagemz
ezestoqueVz entradazez saídazdezmateriaisVz emissãozdoz tícketzdezpesagemz individualz ez intermediaçãozdezvendas.z
Paraz realizarz oz cadastroz destez perfilz dez acessez oz sistemaz comoz IAdministradorIVz naz telaz IOpçõesz IniciaisIz
acessez oz íconez IOpçõesz AdministrativasIVz emz seguidaz oz íconez IConfiguraçõesIVz noz menuz dez configuraçõesz
acessezazopçãozIControlezdezAcessoIzezporzfimzIPerfilzdezUsuárioI.

PerfilzICoordenadorzdezGalpãoI

Aoz acessarz az opçãoz IPerfil de UsuáriosIVz cliquez
nazopçãozI+NovoI.

Preenchaz asz informaçõesz conformez az imagemz aoz
lado.z Nomeandoz oz perfilz ez descrevendoz suaz
funçãozezcliquezemzIGravarI.

Cliquez noz botãoz IPermissões de Acesso deste 
PerfilIzezatribuazaszpermissõeszcondizenteszcomzoz
tipozdezusuário.

Paraz atribuirz permissõesz cliquez naz caixaz dez
seleçãozatézquezapareçazazconfirmaçãozemzformatoz
dezNVb.zAozfinalzcliquezemzIConcluirI.

Azlistazcomzaszpermissõeszdozperfilzestázdisponívelznaztabelazdezpermissõesznestezmaterial.



Apósíoícadastroídoí tipoídeíperfilí éínecessaŕioíatribuiríasípermissõesídoíusuárioEíParaí realizaríestaíoperaçãoNí
acesseíoísistemaícomoígAdministradorgNínaítelaígOpçõesíIniciaisgíacesseíoííconeígOpçõesíAdministrativasgNí
emíseguidaíoííconeígConfiguraçõesgNínoímenuídeíconfiguraçõesíacesseíaíopçãoígControleídeíAcessogíeíporífimí
gPermissõesídeíAcessogE

PerfilígCatadoràTriadorg

AoíacessaríaíopçãoígPermissõesídeíAcessogNíseráí
apresentadoí aoí usuárioí diversasí permissõesí aí
seremíescolhidasíparaícadaítipoídeíusuárioNícomoí
mostradoínaífiguraíaoíladoE

ParaíoíperfilígCatadoràTriadorgíaíúnicaípermissãoí
aí serí concedidaí seráí gEmissão de Extrato do 
AssociadogE

Utilizeíasísetasíparaínavegarí
noímenuídeíopçõesE

Utilizeí aí caixaí deí pesquisaí paraí procurarí así
permissõesímaisífacilmenteE

Selecioneí aí opçãoí gCódigogí eí digiteí oí códigoí
equivalenteíconformeíaígTabelaídeíCódigosgE

SelecioneíaíopçãoígCódigogíeídigiteíoícódigoíequivalenteíconformeíaígTabelaídeíCódigosgEíNoícasoídoíusuárioí
gCatador-Triadorgí oí códigoí referenteí àí funçãoí deí gEmissãoí deí Extratoí doí Associadogí seráí RPESAGEMEí
ConformeípodemosíconferirínasíbarraídeípesquisaíeínaítelaídeíseleçãoídeípermissõesE



AoI concluirI oI cadastroI deI permissõesI paraI oI perfilI
vCatador-TriadorvI cliqueI noI botãoI vConcluirvI
paraIqueIoIsistemaIguardeIasIinformações.

PerfilIvCatador-Triadorv

ParaIatribuirIoIperfilIcriadoIaoIusuárioInaI telaIvOpçõesIIniciaisvIacesseIoI íconeIvOpçõesIAdministrativasv,IemI
seguidaIoIíconeIvCadastrosv,IemIvOpçõesIdeICadastrovIacesseIvAssociadosvInaItelaIdeIvCadastroIdeIAssociadosvI
cliqueIemIvProcurarv.

AguardeI aI telaI deI confirmaçãoI eI pronto.I TarefaI
concluída.

AI cadaI vezI queI atribuirI umaI permissãoI aoI
perfilI seráI necessaŕioI clicarI naI opçãoI
vConcluirvI paraI queI oI sistemaI graveI estaI
seleção.

AtribuirIperfilIaoIusuário

SeráI exibidaI aI listaI aoI ladoI emI branco,I cliqueI
novamenteIemIvProcurarv.

AI listaI seráI preenchida.I SelecioneI oI usuárioI queI
desejaI atribuirI oI perfil.I NoI casoI selecionaremosI oI
usuárioIvAssociado PadrãovIeIcliqueIemIvOKv.



ABASTECE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA COOPERATIVA

ALTERSENHA ALTERAR SENHA DO USUÁRIO DO SISTEMA

ASSOCIADO REGISTRO DOS ASSOCIADOS

ATIVEXTRAS REGISTRO DE ATIVIDADES EXTRAS

ATIVIDADE REGISTRO DAS ATIVIDADES DA COOPERATIVA

CADBASES CADASTRO DE BASES

CADCOMPRAS CADASTRO DE COMPRAS

CADFOR CADASTRO DE FORNECEDORES

CADFORNECE CADASTRO DE FORNECEDORES

CADFUNCOES CADASTRO DE FUNCOES

COLSELET PESAGEM DA COLETA SELETIVA

COMPRADOR REGISTRO DOS COMPRADORES DE MATERIAIS

CONLOTEBAG CONSULTA DE LOTES DE TRIAGEM DE BAGS

CONPRODEXT CONSULTA DE PROD. EXTERNA

CONREJEITO CONSULTA DE REJEITOS

CONSCARRIN CONSULTA DE ENTRADA POR CARRINHEIRO

CONSENTEPI CONSULTA DE ENTREGAS DE EPI

CONSENTEXT CONSULTA DE ENTRADAS DE MATERIAL EXTERNO

CONSENTMAT CONSULTA DE ENTRADA DE MATERIAL

CONSFARDO CONSULTA DE FARDOS

CONSULBAGS CONSULTA DE BAGS

CONTRIAGEM CONSULTA DE TRIAGEM POR PERIODO

CONTRSAC DISTRIBUICAO DE SACOS

COOPREDE CADASTRO DAS COOPERATIVAS DA REDE

CORPESAGEM CORRECOES DE PESAGENS

DASSOCIADO DESPESAS DO ASSOCIADO

DESPRATEIO DESPESAS RATEADAS

DISTSACOS DISTRIBUICAO DE SACOS

DRASSOCIAD DESPESAS E RECEITAS DE ASSOCIADOS

EFETUARREP REPASSE AO ASSOCIADO

EMPRESAS REGISTRO DAS EMPRESAS DOADORAS

ENTMATEMGE CONSULTA ENTRADAS DE MAT. POR EMP. GERADORA

ENTRADAMAT ENTRADA DE MATERIAIS

ENTREGAEPI ENTREGA DE EPI

ENTRMATBAG ENTRADA DE MATERIAL POR BAG

EQUIPES CADASTRO DE EQUIPES

ESTATFARDO ESTATISTICA DE FARDAMENTO

Quadro de Permissões



EFETUARREP REPASSE AO ASSOCIADO

EMPRESAS REGISTRO DAS EMPRESAS DOADORAS

ENTMATEMGE CONSULTA ENTRADAS DE MAT. POR EMP. GERADORA

ENTRADAMAT ENTRADA DE MATERIAIS

ENTREGAEPI ENTREGA DE EPI

ENTRMATBAG ENTRADA DE MATERIAL POR BAG

EQUIPES CADASTRO DE EQUIPES

ESTATFARDO ESTATISTICA DE FARDAMENTO

ESTATPRECO ESTATISTICA DE PRECO DE MATERIAL

ESTATPROD ESTATISTICA DE PRODUTOS

ESTATRENDA ESTATISTICA DE RENDA DOS ASSOCIADOS

ESTATVENDA ESTATISTICA DE VENDAS

ESTOFARIND CONSULTA DO ESTOQUE DE FARDOS POR MATERIAL

ESTOQUEFAR CONSULTA DO ESTOQUE DE FARDOS

ESTOQUEIND CONSULTA DO ESTOQUE INDIVIDUAL SEM FARDAR

ESTOQUETOT CONSULTA DO ESTOQUE GERAL SEM FARDAR

FALTAS LANCAMENTO DE FALTAS DOS ASSOCIADOS

FARDAMENTO ADICIONAR FARDOS DE MATERIAS

FECONTA FECHAMENTO DA CONTA

FILCAIXACO RELATORIO DE CAIXA CONSOLIDADO

FILCONTPAG RELATORIO DE CONTAS A PAGAR

FILCONTREC RELATORIO DE CONTAS A RECEBER

FILDESPASS RELATORIO DE DESPESAS DOS ASSOCIADOS

FILDISTSAC RELATORIO DE DISTRIBUICAO DE SACOS

FILTLISTSE RELATÓRIO DE LISTAGEM DE EPI

FILTVENMAT RELATÓRIO DE VENDAS POR MATERIAL

FREQUENCIA REGISTRO DE FREQUENCIA

FUNCAO FUNCAO DE ASSOCIADOS

GERACLOTES GERAÇÃO DE LOTES DE TRIAGEM

GRUPOASSOC CADASTRO DE GRUPOS DE ASSOCIADOS

GRUPOS REGISTRO DOS GRUPOS DE USUARIOS DO SISTEMA

IDNUCLEO IDENTIFICACAO DE NUCLEO DE ASSOCIADOS

LANCDIARIA LANCAMENTO DE DIARIAS

LANCFERIAS LANÇAMENTO DE FÉRIAS

LANHORATOT REGISTRO DE LANÇAMENTO DE HORAS

MATERIAIS REGISTRO DOS MATERIAIS

MATEXTERNO ENTRADA DE MATERIAL VIA CATADOR EXTERNO

MENCONBAGS MENU DE CONTROLE DE BAGS

MENTRIAGEM MENU DE TRIAGEM

MENUACESSO MENU DE CONTROLE DE ACESSO

MENUATIVID MENU DE ATIVIDADES

MENUCAD MENU DE CADASTROS

Quadro de Permissões



LANÇAMENTO DE FÉRIAS

LANHORATOT REGISTRO DE LANÇAMENTO DE HORAS

MATERIAIS REGISTRO DOS MATERIAIS

MATEXTERNO ENTRADA DE MATERIAL VIA CATADOR EXTERNO

MENCONBAGS MENU DE CONTROLE DE BAGS

MENTRIAGEM MENU DE TRIAGEM

MENUACESSO MENU DE CONTROLE DE ACESSO

MENUATIVID MENU DE ATIVIDADES

MENUCAD MENU DE CADASTROS

MENUCOMPRA MENU DE COMPRAS

MENUCORRE MENU DE CORRECOES

MENUCTRSAC MENU DE CONTROLE DE SACOS

MENUDIARIA MENU DE REGISTRO DE DIARIAS

MENUENTMAT MENU DE ENTRADA DE MATERIAL

MENUESTOQ MENU DE ESTOQUE DE MATERIAIS

MENUFARDOS MENU DE FARDAMENTOS

MENUGEREN MENU GERENCIAL

MENUOPCAO MENU DE OPCOES

MENUPESAGE MENU DE PESAGENS

MENUPRO MENU RELATORIOS DE PRODUCAO

MENUPROD MENU RELATORIOS DE PRODUCAO

MENURDIAR MENU RELATORIOS DE DIARIAS

MENURECEIT MENU DE RECEITAS

MENUREGENT MENU DE REGISTRO DE ENTRADAS

MENURELAT MENU DE RELATORIOS

MENURELSEG MENU DE RELATORIOS DE SEGURANÇA

MENURPROD MENU RELATORIOS DE PRODUCAO

MENUSAC MENU CONTROLE DE SACOS

MENUSEGURA MENU DE SEGURANÇA

MNUREJEITO MENU DE REJEITO

MPRODUCAO MENU REL DE PRODUCAO

MPRODUTO MENU REL DE PRODUCAO

MRELATIVID MENU DE RELATORIOS DE ATIVIDADES

MRELCADAST MENU DE RELATORIOS DE CADASTROS

MRELCONTAB MENU DE RELATORIOS CONTABEIS

MRELDIARIA MENU DE RELATORIOS DE DIARIAS

MRELPRODUC MENU DE RELATORIOS DA PRODUCAO

MUTMANUAL REGISTRO DE MUTIRAO

NUCLEOS CADASTRO DE NUCLEOS

OPCPRE PRECIFICACAO DE MATERIAL

ORDEMVENDA ORDENS DE VENDAS

PERMISSAO REGISTRO DAS PERMISSOES DE ACESSO

PESMATCAR PESAGEM DE MATERIAL CARRINHADO

Quadro de Permissões



MRELDIARIA MENU DE RELATORIOS DE DIARIAS

MRELPRODUC MENU DE RELATORIOS DA PRODUCAO

MUTMANUAL REGISTRO DE MUTIRAO

NUCLEOS CADASTRO DE NUCLEOS

OPCPRE PRECIFICACAO DE MATERIAL

ORDEMVENDA ORDENS DE VENDAS

PERMISSAO REGISTRO DAS PERMISSOES DE ACESSO

PESMATCAR PESAGEM DE MATERIAL CARRINHADO

PESMATTRIA PESAGEM DE MATERIAL TRIADO

PONTO LANCAMENTO DO PONTO DIARIO

PRODEXT PRODUCAO EXTERNA

PRODNUCLEO RELATORIO DE PRODUCAO DOS NUCLEOS

PROVDESPES PROVISAO DE DESPESA PARA ASSOCIADO

REGSACOS REGISTRO DA ENTRA DE SACOS

RELATFALTA RELATORIO DE FALTAS

RELATFREQ RELATORIO DE FREQUENCIA

RELCAMPASS RELATORIO DOS CAMPOS DO CADASTRO DE ASSOCIADOS

RELCOLSEL RELATORIO DA COLETA SELETIVA

RELENTMAT RELATORIO DE ENTRADA DE MATERIAL

RELENTSACO RELATORIO DE ENTRADA DE SACOS

RELFARDOS RELATORIO DE FARDOS

RELFILTSAC RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS

RELMATTRI RELATORIO DE MATERIAL TRIADO

RELSACOS RELATORIO ENTRADA DE SACOS

RPDIARIO RELATORIO DE PONTO DIARIO

RPESAGEM RELATORIO DE PESAGEM

TRIAGEMBAG LANÇAMENTO DE TRIAGEM POR BAGS

TRIAGEMESP LANCAMENTO DE TRIAGEM ESPECIAL

Lembrando) que) sempre) as) permissões) de) aceso)
devem) ser) realizadas) na) tela) QPermissões do 
PerfilQ.)

Para) atribuir) permissões) clique) na) caixa) de)
seleção)até)que)apareça)a)confirmação)em)formato)
de)(V).)Ao)final)clique)em)QConcluirQ.

Quadro)de)Permissões



OCperfilCdeCusuárioCPCoordenador de GalpãoPàCéCresponsávelCpelaCgerênciaCdeCpessoasCnaCcooperativaàCcontrolaC
aCpesagemCeCestoqueàCentradaCeCsaídaCdeCmateriaisàCemissãoCdoCtícketCdeCpesagemCindividualCeCintermediaçãoCdeC
vendasF

UsuárioCCoordenadorCdeCGalpão

ParaCrealizarCpesagemCdeCmaterialCéCnecessárioCacessarCaCopçãoCPMaterial TriadoPFCNaCtelaCPQuem Triou 
o Material?PC apareceráC umaC listaC comC todosC osC associadosC cadastradosC noC sistemaFC BastaC escolherC oC
associadoC desejadoC eC cliqueC emC avançarFC NaC telaC PIdentificação de GeradorPàC utilizeC asC setasC paraC
selecionarCaCempresaCfornecedoraCdoCmaterialCtriadoFCApósCencontrarCaCempresaCdesejadaCcliqueCnoCbotãoC
avançarFC

NaC telaC PMenu de TriagemPC utilizeC aC opçãoC
PMaterial TriadoPC paraC inserirC aC empresaC
fornecedoraàC oC nomeC doC triadorC eC oC materialC queC
seráCpesadoFC

NoCmenuCopçõesCiniciaisCoCCoordenadorCdeCGalpãoCteráC
acessoC àsC funçõesC deC TriagemàC FardamentoàC ExtratoC doC
AssociadoCeCTicketCdeCProduçãoF

Triagem

OCmóduloCdeCTriagemCéCutilizadoCparaC registrarCaCproduçãoC individualCeCcoletivaCatravésCdaCpesagemCdeC
materiaisF



NaLtelaL-EscolhaLoLMaterialLTriado-LnavegueLnasLsetasLLparaLescolherL
oL tipoL doL materialL queL seráL triado.L ApósL oL materialL serL escolhidoGL
cliqueLnaLopçãoLPesar Material.

LembrePseLdeLnãoLconcluirLaLoperaçãoLatéLterLpesadoLtodoL
oLmaterialLlevadoLpeloLtriador.

ALimagemLaoLladoLapresentaLaLtelaLdeLpesagemLdeLmaterialGLqueLpodeL
serL acessadoL peloL íconeL apresentadoL acima.L ÉL necessárioL utilizarL oL
botãoL -Ler Balança-L paraL queL oL pesoL doL materialL sejaL lidoL eL
resgistrado.

AoLfinalLdaLpesagemGLverifiqueLseLosLvaloresLdoLmaterialLtriadoLestãoL
corretosL eL concluaL aL operação.AoL concluíPlaL apareceráL umaL
mensagemL deL -Material Triado Lançado com Sucesso-L comoL
mostradoLnaLimagemLabaixo.

UsuárioLCoordenadorLdeLGalpão

ParaL consultarL qualquerL pesagemL feitaL anteriormenteL bastaL clicarL oL
íconeLdeL -Consultar Triagem-.LAoLacessáPloGL teremosLumaL listaLdeL
pesagensL anterioresL paraL consulta.L ParaL acessarL osL itensL exibidosL naL
listaLbastaLclicarLnaLpesagemLdesejadaLeLutilizarLoLbotãoLconsultar.



OUperfilUdeUusuárioUmaisUbásicoUconfiguradoUéUoUperfilUdeUCatador/TriadorUeUcomoUeleU UpossuiUoUacessoUmaisU restritoUaoUsistemahUaUúnicaU
funçãoUdisponívelUseráUoUExtrato do Associado.

UsuárioUCatadorxTriador

NaU telaU OpçõesU IniciaisU temosU váriasU opçõesU disponíveishU comoU
vemosUnaUfiguraUaoUladohUporémUaUopçãoUutilizadaUseráUsomenteUaU
deU Extrato do Associado.U ParaU acessáxlaU bastaU clicarU noU íconeU
umaUvez.

AoUselecionarUaUopçãoUExtrato do AssociadoUseráUapresentadoUaU
telaU paraU geraçãoU doU RelatórioU deU PesagemU ondeU oU operadorU doU
sistemaUdeveráUinformarUoUNperíodoNUeUqualUNassociadoNUdeveráUserU
mostradoUnoUrelatório.
ApósUoUpreenchimentoUdasUinformaçõesUbastaUclicarUemUNExibirNhU
paraUverUoUrelatórioUdeUsuaUproduçãoUnaUtela.

TelaUdeUexibiçãoUdoURelatórioUdeUPesagens



Guia prático do usuário



Umag funçãog extremamenteg importanteg dog usuáriog Administrativog ég ag zOrdem de vendaz.Elag permiteg queg og
usuáriogsimulegumagpossívelgvendagdegmaterialgcomgfardos,gbagsgougsacariasgegseusgrespectivosgpreços.Apósgserg
simulado,gogusuáriogpoderág realizargumagordemgdegvendagcomgosgmesmosgdadosgdag simulaçãogoug realizandog
pequenosg ajustes,g casog necessário.Casog ag cooperativag utilizeg Nota Fiscal,g aog finalg dag ordemg deg vendag ,g og
administradorgdagcooperativagpoderággerargumagNota Fiscal Eletrônica.

Administrativog-gOrdemgdegVenda

Para-acessar-o-menu-de-Ordem-de-Vendas-é-necessário-clicar-em-Opções Administrativas,-depois-
em-Compras e Vendas-e-por-fim-em-Vendas,-como-mostrado-nas-figuras-abaixo.

Primeiramente- o- usuário- Administrativo- deve-
realizar-uma-simulação-da-venda,-para-conferir-
se-o-preço-pago-a-cada-material-é-rentável-para-
a- cooperativa.Para- acessar- essa- opção- e-
simular- a- venda- deve-se- clicar- na- opção-
Simular Venda,- disponível-no-menu-mostrado-
ao-lado.

A- primeira- coisa- a- ser- feita- na- simulção- da-
ordem-de-venda-é-a-escolha-do-comprador.-

Após- a- escolha- do- comprador,- o- usuário- -
deverá-navegar-nas-setas-mostradas-na- figura-
ao-lado-ou-digitar-o-código-do-fardo-que-deseja-
selecionar.Podemos- escolher- a- opção- Não-
Prensado,- que- se- refere- aos- materiais- triados
BBags- e- SacariaS.Sempre- que- encontrar- um-
fardamento,-um-Bag,-ou-uma-Sacaria-que-será-
vendida-clique-em-OK-e-continue-selecionando-
os-próximos.



Umagfunçãogextremamenteg importantegdogusuáriogAdministrativogégag zOrdem de vendaz.gElagpermitegquegog
usuáriogsimulegumagpossívelgvendagdegmaterialgcomgfardos,gbagsgougsacariasgegseusgrespectivosgpreços.gApósgserg
simulado,gogusuáriogpoderág realizargumagordemgdegvendagcomgosgmesmosgdadosgdag simulaçãogoug realizandog
pequenosg ajustes,g casog necessário.g Casog ag cooperativag utilizeg Nota Fiscal,g aog finalg dag ordemg deg vendag ,g og
administradorgdagcooperativagpoderággerargumagNota Fiscal Eletrônica.

Administrativog-gOrdemgdegVenda

Aog concluirg ag operaçãog aparecerág umag telag
perguntandogsegogusuáriogdesejagfinalizargagordemg
deg venda,g masg comog og passog ag passog descritog
acimag seg tratag deg umag simulação,g umag segundag
mensagemgaparecerágavisandogquegagaçãognãogserág
resgistrada,gcasogelegescolhagfinaliza-la.

Apósxinserirxtodosxosxfardosxexmateriaisxtriadosx
quex desejar,x ox administradorx poderáx clicarx emx
avançarx parax realizarx ax precificaçãox dex cadax
materialxquexseráxvendido.

Cadaxmaterialxdeveráxserxprecificadoxdexacordox
comxaxtabelaxdexpreçosxdexcadaxcooperativa.xOx
usuáriox deveráx inserirx ox preçox parax cadax
materialxexclicarxemxOKxparax inserirxoxpróximox
preço.x Ox usuáriox administrativox podex tambémx
fazerx ax Préviax dax Venda,x parax decidirx sex ax
vendax dox materialx parax ox compradorx emx
questãoxcompensa.xApósxtudoxestarxdecididoxox
usuárioxdevexclicarxemxavançar.

Ax telax aox ladox éx ax últimax etapax dax Simulaçãox
dex Vendas.x Comox podemosx ver,x elax exibex ox
valorx totalx calculadox parax ax venda,x alémx dex
outrasx opçõesx comox :x Valorx dox descontox ,x ox
númerox dox Chequex ex datax dox cheque.x Casox
precise,xpreenchaxessasx informçõesxex concluax
axsimulação.



Umagfunçãogextremamenteg importantegdogusuáriogAdministrativogégag zOrdem de vendaz.gElagpermitegquegog
usuáriogsimulegumagpossívelgvendagdegmaterialgcomgfardos,gbagsgougsacariasgegseusgrespectivosgpreços.gApósgserg
simulado,gogusuáriogpoderág realizargumagordemgdegvendagcomgosgmesmosgdadosgdag simulaçãogoug realizandog
pequenosg ajustes,g casog necessário.g Casog ag cooperativag utilizeg Nota Fiscal,g aog finalg dag ordemg deg vendag ,g og
administradorgdagcooperativagpoderággerargumagNota Fiscal Eletrônica.

Administrativog-gOrdemgdegVenda

Apósg ag escolhag dog comprador,g og usuáriog g deverág
navegargnasgsetasgmostradasgnagfiguragaog ladogoug
digitargogcódigogdogfardogquegdesejagselecionar.

Após a simulação o usuário Administrativo deve 
realizar uma ordem de venda, para realizar a 
venda e emitir a nota fiscal.Para acessar essa 
opção de ordem de venda deve-se clicar na 
opção Ordem de Venda, disponível no menu 
mostrado ao lado.

A primeira coisa a ser feita na ordem de venda 
é a escolha do comprador. 



Administrativo - Ordem de Venda

Por fim, defina o preço de venda de cada material 
e clique em avançar novamente para concluir a 
venda.

NaA opçãoA NãoA Prensado,A oA usuárioA poderáA
escolherAoAmaterialAtriadoA(bagAouAsacaria)AparaA
coloca-loA naA ordemA deA venda.SelecioneA oA tipoA
deAmaterialAeAaAquantidadeAdoAqueAseráAvendidoA
eAcliqueAemAavançar.A

AoAfinalAdaAescolhaAdeAtodosAosAmateriaisAqueA
serãoAvendidos,AcliqueAemAavançar.A

Lembre-seAqueAantesAdeAconcluirAaAvendaA,Atem-
seAaAopçãoAdeAconferirAaAPréviaAdaAVenda,AqueA
seráAmostradaAnaApáginaAseguinte.

A



AdministrativoG2GOrdemGdeGVenda

AGmensagemGaoGladoGapareceráGquestionandoGseGoG
usuárioGdesejaGrealizarGaGvendaGnaqueleGmomento4

Apósh vizualizarh ah préviah dah venda,h ah telah aoh
ladohmostraráhohvalorhtotalhdahvenda.Casohsejah
necessário,h mudançash poderãoh serh feitash emh
relaçãoh aoh Valorh doh Desconto,h Numeroh doh
Chequeh eh Datah doh Depósito.Seh nãoh houverh
necessidadehdehajustehcliquehemhconcluir.h

RealizadaCem:C29/03/2016

Comprador: BALPRENSA

Responsável:

Esse.Documento.não.tem.Valor.Fiscal9

BAZO CATAFACIL

Prévia da Ordem de Venda

COOPERATIVA VIRTUAL PARA TESTES DO CATAFÁCIL
RUA EXP4 GERALDO SOARES 899 CS FUNCIONARIO SAO JOAO DEL REI CEP( /747ç72555

CNPJ( 8ã49Tã4Mç805558275 Inscrição Estadual( 97ã4fTãç5545595

CCM( /4T/ã0582ç5 Telefone( N/7I/ã8T25558

Email( catafacil@catafacil4com4br

Fardo Material Peso Valor
Unitário

Valor
Total

38,0ALUMINIOCLATA RPC2,70 RPC102,60

R$.K4g(6458(44(4 Fardo,s6 ALUMINIOCLATA

Fardo Material Peso Valor
Unitário

Valor
Total

30,0AGUACMINERAL RPC2,30 RPC69,00

67,0AGUACMINERALC11 RPC2,30 RPC154,10

R$.gg5(K497(4K(4 Fardo,s6 AGUACMINERAL

Fardo Material Peso Valor
Unitário

Valor
Total

32,0TETRA-PAKC15 RPC10,00 RPC320,00

42,0TETRA-PAKC18 RPC10,00 RPC420,00

R$.7í4(447í(4g(4 Fardo,s6 TETRA-PAK

g49(4.Kg R$.K946q(74Peso5(4 Fardo,s6 Total.da.Venda:

Adiantamento: R$.4(44

R$.K946q(74Líquido.da.Venda

Esse.Documento.não.tem.Valor.Fiscal9

Página: 1ADMINISTRADOR29/03/2016C09:25:52

PreviahdahVenda

Códigohdohfardo

Tipohdehmaterial

Valorhunitáriohdoh
materialhtriado

Pesohdohmaterialh

Valorhunitáriohdohh
fardamento

Totalhbrutohehtotalh
liquidohdahvenda



Caso- a- opção- para- finalizar- seja- selecionada,- a- tela-
ao- lado- aparecerá.- Nela- o- usuário- poderá- definar- a-
data- da- venda,- o- comprador,- o- vencimento- da-
primeira- parcela- e- em- quantas- parcelas- será- feito- o-
pagamento.Após- todos- esses- itens- forem-
preenchidos,- podemos- concluir- a- finalização- da-
venda.

Administrativo---Ordem-de-Venda

Caso- a- opção- para- Não- finalizar- a- venda- seja-
selecionada,- o- usuário- Administrativo- pode-
consultar- todas- as- ordens- pendentes- clicando- em-
Finalizar-Venda,-sendo-isso-um-meio-de-realizar-a-
venda-futuramente.

ApósV aV vendaV serV concluidaV aV mensgaemV aoV
ladoV apareceráV questionandoV seV éV necessárioV
emitirV aV notaV fiscalV eletrônica.SeV forV deV
interesseVdaVcooperativaVaVemissãoVdessaVnotaV
fiscalVeletrônica,VexplicaremosVoVpassoVaVpassoV
aVseguir.V

OVusuárioV teráVaVescolhaVdeVapenasVconcluirVaV
OrdemVdeVVenda,VclicandoVemVNão,VouVfinalizarV
aVvenda,VclicandoVemVSim.



Guia prático do usuário



Administrativo"E"Composição"do"Repasse
O"módulo"financeiro"do"Catafácil"possui"várias"funções("No"entantoq"nesse"manualq"estudaremos"como"realizar"
a" bComposição do Repasseb" e" como" inserir" bReceitas e Despesasb" extras" no" sistemaq" possibilitando" um"
melhor""controle"do"fluxo"de"caixa(
"
Mostraremos"primeiramenteq"como"efetuar"a"bComposição do Repasseb"e"suas"principais"funções(

Para"acessar"a""opção"bComposição do Repasseb"é"necessário"acessar"bOpções Administrativasb"e"bRepasseb(

Serão" disponibilizadas" três" opções:" bComposição 
do Repassebq" bEfetuar Repasseb" e" bConsultar 
Repasseb("Primeiramenteq"vamos"acessar"a"opção"de"
Composição" do" Repasse" e" entender" como" ela"
funciona("

O" usuário" bAdministrativob" poderá" escolher" o"
período" desejado" para" efetuar" o" cálculo"do" repasse("
Para"isso"clique"em"bRecalcularb("

Esse" repasse" é" subdividido" em" três" áreas:" Receitas"
êVendas"e"Receitas"Extras:q"Despesas"e"Descontos(

A"receita"é"tudo"que"a"cooperativa"recebeuq"seja"por"
venda"de"materiais"ou"receitas"extras("

A" despesa" e" os" descontos" são" os" gastos" com"
pagamentos"e"despesas"da"cooperativa(



AdministrativoSíSComposiçãoSdoSRepasse
ParaS iniciarS aS ComposiçãoS doS RepasseS atentaremosS aS
opçãoSperiodoN

AoS ladoS esquerdoS aS dataS emS tomS esvanecidoS queS naoS
permiteSaSsuaSalteraçãoScorrespondeSaoSdiaSseguinteSdoS
últimoS repasseS efetuadoNS OS segundoS campoGS editávelGS
permiteS aS seleçãoS daS dataS finalS correspondenteS aoS
repasseNSSelecioneSaSdataSconvenienteSaScadaSsituaçãoN

UtilizeSaSsetaSdoSmenuSsuspensoSparaSabrirSoScalendárioNS
UtilizeSaSopçãoSHOJESnoScalendárioSparaSselercionarSaS
dataS atualS comS maisS facilidadeNS UtilizeS asS setasS deS
navegaçãoS paraS direitaS eS esquerdaGS noS tituloS doS
calendárioSparaSselecionarSoutrosSmesesNSCliqueSnoSdiaS
paraS selecionarS aS dataS desejadaNS EmS seguidaGS utilizeS oS
botãoSRecalcularN

EmS seguidaS vamosS acessarS aS opçãoS zResumoS doS
RepassezNS

SeráS abertoS oS formulárioS demonstrativoS comS aS
composiçãoS doS repasseNS EsteS formulárioS éS variávelS deS
acordoScomSasSconfiguraçõesSpreviamenteSselecionadasS
nosSParâmetrosSGlobaisSdoSsistemaN

ParaScadaSformaSdeSrepasseSseráSgeradoSumSformulárioS
específicoN

NoSexemploSemSquestãoSestamosSvisualizandoSaSformaS
deS repasseS porS produçãoNS RealizeS aS conferênciaS eS asS
devidasS alteraçõesS dasS informaçõesS contidasS nesteS
formulárioN

ÉSpossívelSrealizarSaSimpressãoSouSarmazenamentoSparaS
futuraSconsultaNS



Administrativof-fComposiçãofdofRepasse

Asf opçõesf .Préviaf dof Repasse.f ef .Verf Detalhes.f sãof
umfrelatóriofadicionalfparafauxiliarfnafconferênciafdasf
informaçõesfdafcomposiçãofdofrepassefdofassociado.f

PréviafdofRepasse

Receitasf ef Despesasf estãof relacionadasf cof of fluxof def
caixafdafcooperativa.

Nafopçãof.Receitas.ftemosfoutrasfsub-categoriasfsendof
elas:fassociados,fcooperativafefreceita-prêmio.

VerfDetalhes



Administrativoí-íComposiçãoídoíRepasse

Apósí aí conferênciaí dasí informaçõesí emí Resumoí doí Repasseí eí Préviaí doí Repasseí utilizaremosí estasí opçõesí
paraíacrescentarí receitasídoíassociadoíouídaícooperativaíqueínãoíconstamínoí repasseígeralíouíaindaí realizarí
possíveisí correções.í Estasí opçõesí sãoí ferramentasí desenvolvidasí paraí facilitarí aí composiçãoí doí repasseí doí
associadoí deí formaí aí tornarí oí trabalhoí adminstrativoí maisí eficienteí eí ágil.í Así informaçõesí dasí telasí destasí
opçõesí devemí serí interpretadasí eí serãoí utilizadasí emí ocasiõesí específicas,í portantoí eventuaisí sendoí suasí
informaçõesíparticularesíàícadaícooperado.



Administrativoí:íComposiçãoídoíRepasse

Apósí aí conferênciaí dasí informaçõesí emí Resumoí doí
RepasseíeíPréviaídoíRepasseíutilizaremosíestasíopçõesí
paraí acrescentarí despesasí doí associadoí ouí daí
cooperativaíqueínãoíconstamínoírepasseígeralíouíaindaí
realizarí possíveisí correções1í Estasí opçõesí sãoí
ferramentasí desenvolvidasí paraí facilitarí aí composiçãoí
doí repasseí doí associadoí deí formaí aí tornarí oí trabalhoí
adminstrativoímaisíeficienteíeíágil1íAsíinformaçõesídasí
telasí destasí opçõesí devemí serí interpretadasí eí serãoí
utilizadasí emí ocasiõesí específicasSí portantoí eventuaisí
sendoísuasíinformaçõesíparticularesíàícadaícooperado1

ConsultaíeíProvisão
Aí telaí deí EConsultaEí deí lançamentosí possuií aí mesmaí
dinâmicaídeífuncionamentoídasídemaisítelasídoísistemaí
queíjáítivemosíaíoportunidadeídeíconhecer1

Aquií contamosí comí algumasí particularidadesSí nestaí
ferramentaí temosí algunsí filtrosí àí disposiçãoí paraí
auxiliarínaíconsulta1

Sempreíqueíforínecessárioíoíutilizadorípoderáíutilizaríaí
opçãoí ECorrigirEí paraí facilitarí aí execuçãoí deí suasí
tarefas1

Aí EProvisãoEí éí umaí reservaí paraí oí saldoí deí umaí
despesaí futura1í Exemplo:í Paraí oí pagamentoí doí D3ºí
SalárioíéíEprovisionadoEíreservadoíumaíquantiaímensalí
queíseráíretiradaínoífinalídoíperíodoíparaíoípagamentoí
doíempregado1

Despesas



AdministrativoxhxComposiçãoxdoxRepasse
Apósx ax conclusãox dax conferênciax dex todasx asx
informaçõesxéxnecessárioxconcluirxaxpréviaxexDEfetuarDx
oxrepasse.

EfetuarxRepasse

Aox acessarx ax opçãox DEfetuarx RepasseDx seráx exibidax ax
telax dex seleçãox dex associadox parax ox repasse.x Dox ladox
esquerdox dax telax podemosx visualizarx ox sx repassemx emx
aberto.x Issox ocorrex porquex podemosx realizarx ox repassex
porxvendaxdexmaterial.

Selecionex ox Associadox ex ox repassex ex cliquex emx
DAvançarD.xAxtelaxcomxoxresumoxseráxexibidaTxrealizexax
conferênciax dasx informações.x Sex algox aindax estiverx
erradoxcliquexemxvoltar.
Sexestiverxtudoxokxcliquexemxavançar.

Aindaxseráxpossívelxalterarxvalorxlíquidoxaxserxrepassadox
aox Associado.x Parax realizarx estax operaçãox bastax
reescreverx ox valorx nox campox apropriado.x Tambémx éx
possívelx acumularx algumax reservax parax ox próximox
repasse.

Apósx clicarx emx concluirx seráx geradox ox holeritex dox
associado.x Estex documentox comox osx demaisx geradosx
pelox sistemax podex serx impressox oux armazenadox parax
consultaxfutura.x


