Sistema integrado para emissão de nota fiscal eletronica NF-e

Personalize o sistema de acordo com as necessidades
de sua empresa entre em contato conosco.
OmegaBYTE Informática
Fones (11) 4458-0022 (11) 3969-6284
Celulares (11) 8040-0452 (11) 9204-4093
Email e MSN : omegabyte@terra.com.br
Email alternativo : contato@omegabyte.com.br
Video aulas do sistema www.omegabyte.com.br

O principal objetivo do sistema é a emissão de notas fiscais de forma simples e rapida,
para realizar esta tarefa de forma eficiente estão inclusos vários cadastros, que por sua vez
permitem vários outros controles como o contas a pagar e receber, controle de estoque etc..
Para que se possa iniciar o trabalho é necessário antes de mais nada fazer os cadastros
básicos, que são, cadastro de clientes, transportadores, grupos, produtos, situação tributária,
classificação fiscal, codificação fiscal, vendedores(as), dados da sua empresa.
Observação importante, nem todas as informações precisam ser cadastradas de uma só
vez, exemplo se sua empresa tem mil clientes, não é necessário cadastrar todos eles
para depois emitir um pedido ou nota, basta cadastrar um, na verdade é possível
cadastrar cada cliente conforme a necessidade, de acordo com a emissão dos
pedidos ou notas, até que todos estejam cadastrados.

Observação importante ..

O sistema possui cadastro de usuários e senhas no
no entanto esses cadastros não estão disponíveis nas
versões de demonstração.

Barra de opções principal ( usada em todos os cadastros )

Salvar .. Utilize esse botão para salvar ( gravar ) os dados digitados ou alterados.

Excluir .. Utilize esse botão para excluir ( apagar ) o registro atual ( selecionado ).

Vídeo .. Utilize esse botão para exibir um relatório, lista ou formulário na tela.

Imprimir .. Envia para a impressora padrão um relatório, lista ou formulário.

Configurar impressora .. Permite selecionar ( definir ) uma impressora como padrão.
Primeiro ( topo ) .. Exibe o primeiro registro do cadastro.
Ultimo ( fim ) .. Exibe o ultimo registro do cadastro.
A Chave para pesquisa varia de acordo com o cadastro, normalmente
é um numero chave exemplo nº do produto, nº do cliente, nº do pedido
no entanto a chave pode ser uma data ou um nome,
de acordo com o cadastro.

Botão pesquisar equivalente a tecla enter .. Dispara ( executa ) a pesquisa.
Subir ( anterior ) .. Exibe o registro de cima ( anterior ) do cadastro.
Descer ( próximo ) .. Exibe o registro de baixo ( próximo ) do cadastro.
Limpar ( recomeçar ) .. Utilize esse botão para limpar a tela ( o vídeo ) e recomeçar.

Atualiza as informações na tela ( no vídeo ).
Repetir ( voltar ) ao ultimo registro salvo, facilitando o cadastro de registros semelhantes.
não se esqueça de mudar os campos principais ( chave para pesquisa ).
Envia email automaticamente ou através de um programa de correio eletrônico ( Outlook ).
O conteúdo do email depende do cadastro pode ser um pedido, a lista de produtos etc..
Salva uma copia do registro atual, semelhante a
automaticamente.

Mostra ( exibir ) o menu principal.

Imprimir código de barra associado.

no entanto altera a chave do cadastro

Lista de dados ( planilha ) usada para todas as listas

Coloca ( exibe ) a lista em ordem decrescente
Coloca ( exibe ) a lista em ordem crescente ( padrão )
Busca rápida .. Procura a informação digitada
Pesquisa a informação digitada ( filtra uma lista menor )
Imprimir .. Envia para a impressora selecionada um relatório, lista ou formulário.
Vídeo .. Utilize esse botão para exibir um relatório, lista ou formulário na tela.
Excluir .. Utilize esse botão para excluir ( apagar ) o registro atual ( selecionado ).
Excluir chave .. Utilize esse botão para excluir ( apagar ) o(s) registro(s)
com a mesma chave exemplo mesmo nº do cliente ou nº do pedido

Primeiro ( topo ) .. Exibe o primeiro registro do cadastro.
Ultimo ( fim ) .. Exibe o ultimo registro do cadastro.
Subir ( anterior ) .. Exibe o registro de cima ( anterior ) do cadastro.
Descer ( próximo ) .. Exibe o registro de baixo ( próximo ) do cadastro.
Atualiza as informações na tela ( no vídeo ).
Seleciona o registro atual ( carrega o registro atual nos cadastros ) click duas vezes, duplo click
Copiar o registro atual
Personalizado .. Esses botões são usados para opções personalizadas por cliente
Envia email automaticamente ou através de um programa de correio eletrônico ( Outlook ).
O conteúdo do email depende do cadastro pode ser um pedido, a lista de produtos etc..

Lista de dados usada em todos os relatórios

Cadastro de EMPRESAs( filiais )

Cadastre aqui os dados de suas empresas e/ou filiais

Consulte no manual barra principal de opções

O numero da empresa é preenchido automáticamente.
Preencha as informações de sua empresa, depois de preencher todos os dados da empresa,
salve usando a barra principal de opções.
Pesquisa de EMPRESAs( filiais ) exibe ( mostra ) a lista de empresas cadastradas no estilo planilha.

É possivel cadastrar varios endereços de email.

Data em que foi feito o cadastro da empresa.

Home PAGE se refere ao site da sua empresa.

Preencha o endereço completo de sua empresa ou filial.

As configurações abaixo estão disponiveis apenas em alguns sistemas,
consulte a assistencia OmegaBYTE para informações sobre o seu software.
Alguns produtos OmegaBYTE possuem um modulo de venda e/ou
nota fiscal que permite a configuração da quantidade de itens que
podem ser vendidos a cada operação e/ou nota.
Alguns produtos OmegaBYTE possuem um modulo de venda e/ou
nota fiscal que permite a configuração da quantidade de duplicatas
e/ou boletos e/ou titulos que podem ser gerados a cada venda e/ou nota.
Alguns produtos OmegaBYTE possuem um modulo de compras e/ou
nota fiscal de entrada, que permite a configuração da quantidade de
itens que podem constar em cada operação e/ou nota.

Alguns produtos OmegaBYTE possuem um cadastro de produtos que permite
varios preços para cada item, aqui é possivel configurar a quantidade de
itens da tabela de preços.
% maximo de desconto que um vendedor e/ou representante pode oferecer
aos clientes de sua empresa em uma operação e/ou venda.

Formato da data usado em todo o sistema.
Exemplo. DD/MM/AA ou DD/MM/AAAA
Para sistemas que trabalham com moeda estrangeira, é possivel mudar o separador
decimal que será usado em todo o sistema.

Quantidade de casas decimais que será usado em todo o sistema.

Quantidade de casas decimais que será usada nos calculos feitos pelo sistema.

Para os sistemas de emissão de nota fiscal que dispõe de opção para
cadastro e emissão de carta de correção, informe SIM neste campo
para que os dados dessa empresa ou filial sejam usados na carta.

Como a NF-e deve ser emitida ?
Normal ou contingencia ou SCAN ou DPEC ou FSDA
Marque sim para essa opção para armazenar os arquivos de transmissão.
Observação .. os arquivos de transmissão normalmente não são utilizados.
Em ambiente de produção sua empresa esta enviando NF-e para a receita federal.
Em ambiente de homologação sua empresa esta enviando testes de NF-e para o
ambiente de TESTES da receita federal.
Essa informação pode ser solicitada caso seja necessário fazer
uma manutenção no sistema.
Algumas empresas não utilizam um dispositivo de assinatura
digital como um token, ao invéz disso essas empresas usam
um arquivo que é o seu certificado digital.
Caso sua empresa use esse metodo com a setinha / mãozinha encontre o arquivo a ser utilizado.
Use o botão ( bolinha azul ) para identificar o seu arquivo que é o
certificado digital de sua empresa e o numero de serie será
carregado / preenchido automáticamente.
A senha do certificado digital pode ser digitada aqui
ou no momento do envio da nota.

O documento auxiliar da nota fiscal eletronica ( DANFE ) pode ser impresso no formato
retrato ou paisagem.

Alguns produtos OmegaBYTE possuem um modulo de controle de produção e/ou
cartão de ponto, para esses sistemas é necessário informar o horário padrão
de trabalho dos funcionarios.

Cadastro de nota fiscal eletronica ( NFe )

Consulte no manual barra principal de opções

Depois de preencher todos os dados da nota, salve usando a barra principal de opções,
uma mensagem então permiti enviar a nota imediatamente.
Barra de opções para Nfe

Enviar NF-e
Este botão permiti enviar notas que por algum motivo não foram enviadas quando foram salvas.
Consultar NF-e
Este botão mostra o status da nota na receita federal SEFAZ
Excluir NF-e
Este botão apaga a NF-e na receita federal SEFAZ, não confunda esse botão com o botão excluir
da barra principal de opções, que apaga a nota apenas no computador ( servidor ) de sua empresa.

Gerar PDF, JPG, WMF, TXT da NFe
Este botão cria os arquivos usados na NF-e .. esses arquivos são criados da seguinte maneira.
Os arquivos PDFs ( da DANFE ) são criados na pasta C:\NFe\Mes_xx-xx\PDFs\Dia_xx-xx-xx\
Os arquivos JPGs ( foto da DANFE ) são criados na pasta C:\NFe\Mes_xx-xx\JPGs\Dia_xx-xx-xx\
Os arquivos WMFs ( outra foto da DANFE ) são criados na pasta C:\NFe\Mes_xx-xx\WMFs\Dia_xx-xx-xx\
Os arquivos TXTs ( usados para importar e exportar os dados da NF-e ) são criados na pasta
C:\NFe\Mes_xx-xx\TXTs\Dia_xx-xx-xx\
Observação .. Os arquivos XML ( que são enviados para a receita federal e tambem são usados
para importar e exportar os dados da NF-e ) são criados no momento em que a
nota é enviada, na pasta C:\NFe\Mes_xx-xx\XMLs\Dia_xx-xx-xx\
Enviar NFe por EMAIL
Este botão abre o utilitário para envio da NFe por email.
Logotipo da NFe ... Pode ser substituido pelo logotipo da sua empresa.
Pesquisa de NOTAs exibe ( mostra ) a lista de notas fiscais cadastradas no estilo planilha.
NOTA do PEDIDO exibe ( mostra ) a lista de pedidos cadastrados
no estilo planilha, os dados dos pedidos podem ser usados para preencher a nota fiscal.

Utilitário para envio de EMAIL.
O email origem ( seu email ) é
o que foi cadastrado nos dados
da sua empresa.
O email destino é o que foi informado
no cadastro de clientes.

É possivel enviar o email usando
um programa de email como por
exemplo o outlook.
Ou enviar diretamente configurando
as informações para o SMTP.
O sistema preenche os nomes
dos arquivos automaticamente,
e tambem é possivel anexar
outros arquivos usando o botão

Use a setinha ( mãozinha ) para abrir a lista de clientes cadastrados,
e selecione um clicando duas vezes na lista.

Nome do usuário, identifica o ultimo usuário a modificar cada registro
A versão de demonstração não solicita usuário e senha para acessar o sistema.
Numero do pedido do cliente ( que o cliente enviou para sua empresa )
O frete pode ser pago pelo emitente ou destinatário.

Data de emissão da nota fiscal eletronica.

Uma observação qualquer para a nota fiscal.

Endereços do cliente conforme foram informados no cadastro de clientes.

Configuração fiscal

será usada em todos os itens da nota, mesmo assim
em todos os itens da nota é possivel editar e mudar as configurações.
É necessario preencher os campos com as configurações fiscais a serem utilizadas na NFe.
Click aqui para exibir ( mostrar ) as configurações fiscais
dentre outras informações.
Criamos para os nossos clientes o preenchimento de todas as configurações fiscais usando apenas
uma lista de opções, assim é possivel preencher todos os campos dos dados fiscais com um click.

Codificação fiscal da operação exemplo 5.102
Cadastre os CF_OPs que sua empresa usa no menu Util / Cadastros
Classificação fiscal exemplo A, B, C, D
no campo descrição / codigo 52.12.15.00
Cadastre as classificações fiscais que sua empresa usa no menu Util / Cadastros
Situação tributária exemplo 040 no campo descrição ISENTA.
Cadastre as situações tributárias que sua empresa usa no menu Util / Cadastros
Alíquotas que serão usadas para os calculos fiscais.

Redução % que deve ser aplicada a base do ICMS nos calculos fiscais.
Cadastre as reduções para a base do icms que sua empresa usa no menu Util / Cadastros
cadastre tambem o texto referente a redução no mesmo menu.
Redução % que deve ser aplicada ao IPI nos calculos fiscais.
Cadastre as reduções para o ipi que sua empresa usa no menu Util / Cadastros
cadastre tambem o texto referente a redução no mesmo menu.

Redução % que deve ser aplicada ao PIS nos calculos fiscais.

Redução % que deve ser aplicada ao COFINS nos calculos fiscais.

O texto para os dados adicionais pode ser cadastrado
nas reduções do icms e / ou ipi .. E tambem pode ser
digitado e /ou editado no momento da emissão da nota
Esta disponivel tambem a opção de cadastro de texto
para dados adicionais e texto do interesse do fisco.

Numero do representante que deve receber comissão sobre o valor total dos produtos.
Cadastre o representante com a devida comissão no menu Util / Cadastros
Numero do vendedor(a) que deve receber comissão sobre o valor total dos produtos.
Cadastre o vendedor(a) com a devida comissão no menu Util / Cadastros

Informações referentes aos produtos e como serão transportados

Use a lista de produtos ( pesquisa ) para selecionar um equipamento ( produto, item ).
Use o botão
para fazer a seleção ou click duas vezes, duplo click.

Essa planilha gera o contas a receber.

Importante .. Não é necessário preencher todos os campos, preencha apenas o que interessa,
e então salve as informações

digitadas, na barra principal de opções.

Cadastro de PEDIDOs

Consulte no manual barra principal de opções

Depois de preencher todos os dados do pedido, salve usando a barra principal de opções.

Use a setinha ( mãozinha ) para abrir a lista de clientes cadastrados,
e selecione um clicando duas vezes na lista.

Nome do usuário, identifica o ultimo usuário a modificar cada registro
A versão de demonstração não solicita usuário e senha para acessar o sistema.

Numero do pedido do cliente ( que o cliente enviou para sua empresa )

O frete pode ser pago pelo emitente ou destinatário.

Data de emissão do pedido.

Uma observação qualquer para o pedido.

Endereços do cliente conforme foram informados no cadastro de clientes.

Numero do representante .. cadastre o representante no menu Util / Cadastros

Numero do vendedor(a) .. cadastre o(a) vendedor(a) no menu Util / Cadastros

Informações referentes aos produtos e como serão transportados

Pesquisa de PEDIDOs exibe ( mostra ) a lista de pedidos cadastrados no estilo planilha.
PEDIDO da NOTA exibe ( mostra ) a lista de notas fiscais cadastradas
no estilo planilha, os dados das notas fiscais podem ser usados para preencher o pedido.

Use a lista de produtos ( pesquisa ) para selecionar um equipamento ( produto, item ).
Use o botão
para fazer a seleção ou click duas vezes, duplo click.

Essa planilha gera o contas a receber.

Importante .. Não é necessário preencher todos os campos, preencha apenas o que interessa,
e então salve as informações

digitadas, na barra principal de opções.

Cadastro de clientes

Cadastre aqui os clientes da sua empresa.

Consulte no manual barra principal de opções

O numero do cliente é preenchido automáticamente.
Preencha as informações relativas ao cliente, depois de preencher todos os dados,
salve usando a barra principal de opções.
Algumas empresas precisam de um numero adicional para o cliente.
Exemplo .. Numero novo e numero velho ou numero de uma filial e o numero da outra.
Caso o cliente seja um mal pagador ( ou por qualquer outra razão ) basta informar
( Restrição = sim ) e nenhuma nota fiscal será aceita para esse cliente.
Desconto % que será sempre concedido a este cliente.

Data em que foi feito o cadastro do cliente.
Pesquisa de CLIENTEs exibe ( mostra ) a lista de clientes cadastrados no estilo planilha.

Numero do representante que atende e/ou deve receber comissão sobre as vendas para esse cliente.
Cadastre o representante com a devida comissão no menu Util / Cadastros
Numero do vendedor(a) que atende e/ou deve receber comissão sobre as vendas para esse cliente.
Cadastre o vendedor(a) com a devida comissão no menu Util / Cadastros
Numero da empresa de transporte normalmente usada por esse cliente.
Cadastre a empresa de transporte menu principal Cadastros
O frete pode ser pago pelo emitente ou destinatário.
O destinatário normalmente é o cliente.
Para alguns clientes a aliquota do ICMS é constante, independente
do estado de origem e/ou destíno da mercadoria.
Alguns produtos OmegaBYTE possuem um modulo para envio de
duplicatas e/ou boletos diretamente para a instituição finaceira,
nesses sistemas é possivel somar todas os débitos do cliente
com o mesmo vencimento e enviar uma só cobrança.
Alguns produtos OmegaBYTE possuem um modulo para envio de
duplicatas e/ou boletos diretamente para a instituição finaceira,
para habilitar esta função selecione Gerar REMESSA = SIM

Numero de inscrição do cliente no sulframa.
Caso o cliente seja isento de ICMS selecione Paga ICMS = NÃO
O texto de isenção pode ser preenchido tambem.

Caso o cliente trabalhe com uma redução de ICMS selecione
essa redução com a setinha / mãozinha.
A redução pode ser cadastrado no menu Util / Cadastros

Caso o cliente seja isento de IPI selecione Paga IPI = NÃO
O texto de isenção pode ser preenchido tambem.
Caso o cliente trabalhe com uma redução de IPI selecione
essa redução com a setinha / mãozinha.
A redução pode ser cadastrado no menu Util / Cadastros

A lixeira ou borracha limpa
a linha ( endereço ) atual
da planilha.
Use esse botão para copiar
a linha ( endereço ) atual
da planilha.
Use esse botão para colar
a linha ( endereço ) atual
da planilha.

As setas movem a linha atual da planilha para cima ou para baixo.

Use os botões de copiar
e colar para preencher
as informações de
uma planilha para
a outra.

TODOS OS ENDEREÇOS DEVEM SER DIGITADOS NO FORMATO
Rua ( VIRGULA ) Numero ( SINAL DE MENOS ) Complemento

Email(s) permite cadastrar os endereços de email do cliente.
é possivel cadastrar varios endereços de email.

Home PAGE permite cadastrar varias paginas de internet do cliente.

O cliente pode ter varios
endereços fiscais.

O cliente pode ter varios
endereços de cobrança.

O cliente pode ter varios
endereços para entrega.

Cadastro de PRODUTOS

Cadastre aqui todos os produtos ( itens ) que sua empresa vende e/ou compra,
mesmo aqueles que na verdade são uma parte do produto que sua empresa vende
( para o caso de produtos compostos por varios outros produtos e/ou para utilização
do modulo de compras)
O melhor é criar um codigo inteligente que possa ser facilmente
lembrado e/ou deduzido, ou seja um codigo que lembre o produto ( item )
exemplo um microfone marca ABC modelo 987, então usando essa
informação para formar o codigo temos .. MICABC987 ou MIC-ABC987 ou MIC-ABC-987
Observação .. O codigo deve ser ÚNICO independente do grupo.
É possível usar qualquer codigo, exemplos 1, 2, 3 ou A, B, C ( qualquer codigo )
Use a setinha ( mãozinha ) para selecionar ( escolher ) o GRUPO a que
pertence o produto ( item ) exemplos ELETRO, PAPEL etc.
Observação .. Use o cadastro de grupos para cadastrar TODOS os grupos.
É possível usar qualquer GRUPO exemplo AUDIO ou A ou SOM ( qualquer grupo )
Descrição ou nome do
produto ( item )
Cadastre ( informe ) a quantidade do produto ( item ) que está em estoque.
As vendas serão subtraidas dessa quantidade. As compras serão somadas
a essa quantidade ( para sistemas que possuem modulo de compras ).
No menu Entrada de PRODUTOs tambem é possivel somar quantidades ao estoque.
Tambem é possivel editar esse campo digitando diretamente a quantidade atual em estoque.
Custo é o valor total do produto ( item ) exemplo sua empresa comprou uma
mesa de $ 1.000,00 que é vendida a $ 2.000,00 .. o custo e o preço podem
ser utilizados em relatórios financeiros.

A foto do produto ( item ) pode ser carregada aqui.
Para carregar uma foto use a setinha ( mãozinha ) para localizar a imagem,
o tipo da imagem pode ser bitmap ( .BMP ) ou jpeg ( .JPG ) que é
normalmente usado em fotos.
Observação .. A imagem é carregada do disco ( C: por exemplo ) portanto
precisa estar sempre na mesma pasta informada com a
setinha ( mãozinha ). Exemplo .. C:\FOTOs\
Lista dos fornecedores para
esse produto ( item )
Use a pesquisa de fornecedores

Essa é a tabela de preço para o produto ( item ) que pode ser vendido
por valores diferentes, dependendo do cliente ou do estado brasileiro etc ..
Observação .. Preencha todas as linha da planilha até o numero de
tabela desejado, mesmo que os valores sejam os mesmos.
Exemplo .. O numero da tabela de preço do cliente é 2, os valores
das tabelas ( linhas da planilha ) poderiam ser diferentes,
linha nº 1 = 20,00 e linha nº 2 = 30,00 ou linha nº 2 = 20,00
Observação .. A tabela de preços esta disponivel apenas em alguns sistemas OmegaBYTE,
caso deseje ativar esse recurso consulte-nos.

Valor de venda do produto ( item ) nos sistemas onde a
tabela de preços não esta disponivel.

Itens do produto se refere aos pacotes ou conjuntos que podem ser montados, é necessário
apenas selecionar ( escolher ) os itens na pesquisa de itens para o produto e informar a
quantidade de cada um.
Exemplo .. Um conjunto de mesa de granito para cozinha é composto por 1 ( uma ) chapa de pedra,
1 ( uma ) base em aço galvanizado ( pés ) e 4 ( quatro ) cadeiras.
Então primeiramente cadastre todos os itens do conjunto, CADASTRE A CHAPA DE PEDRA,
A BASE DE AÇO GALVANIZADO E A CADEIRA.
Depois de cadastrar todos os itens, então cadastre o conjunto mesa de granito com 4
cadeiras e na planilha acima liste os itens ( produtos ) que fazem parte do conjunto ou seja
a lista acima terá 3 itens ( linhas ) nesse exemplo ficaria assim.
GRUPO
CHAPA
BASE
CADEIRAS

CODIGO
GRA-2x1
ACO-GAL-2x1
CAD-AZUL-1

DESCRIÇÃO
CHAPA DE GRANITO 2x1 METRO
BASE DE AÇO GALVANIZADO 2x1 METRO
CADEIRA AZUL CLARA DE AÇO

Um pacote ou conjunto pode ser composto por vários produtos ( itens ) e/ou conjuntos.

QUANT.
1
1
4

Na venda e/ou nota fiscal eletrónica é possível vender, produtos e/ou conjuntos e/ou pacotes.
Observação .. Quando um conjunto ou pacote é vendido todos os itens que fazem parte
dele ( que o compõe ) são retirados do estoque ( baixa no estoque ) por isso, as
vezes por exemplo quando um conjunto de mesa de granito com 4 cadeiras
esta sendo vendido, o sistema exibe ( mostra ) uma mensagem dizendo
que não há cadeiras disponíveis para venda, isso porque as cadeiras fazem
parte do conjunto.

Importante .. Normalmente os sistemas OmegaBYTE permitem estoque negativo,
para agendar vendas, caso sua empresa trabalhe de outra
maneira entre em contato conosco.
Use a pesquisa de itens para os produtos.

Informe nesse campo a quantidade minima que deseja manter em estoque,
no menu Relatórios / Produtos / abaixo do minimo é possivel visualizar
quais produtos ( itens ) estão com quantidades abaixo desse valor,
dessa forma é possivel efetuar compras de produtos ( itens ).
Unidade usada para venda e compra deste produto ( item ) .. Exemplo .. KG

Configuração fiscal dos PRODUTOS

Preencher as configurações fiscais de cada produto ( item ) NÃO É OBRIGATÓRIO,
as configurações podem ser preenchidas e/ou alteradas no momento da venda.

Cada produto ( item ) PODE possuir um codigo fiscal de operação.
Use o menu Util / Cadastros para cadastrar os codigos fiscais.
Cada produto ( item ) PODE possuir uma classificação fiscal.
Use o menu Util / Cadastros para cadastrar as classificações fiscais.
Cada produto ( item ) PODE possuir uma situação tributária.
Use o menu Util / Cadastros para cadastrar as situações tributárias.
É possivel definir aqui as aliquotas de ICMS e IPI para
cada produto ( item ).
Por padrão a base do ICMS é igual ao total dos produtos, em alguns
casos porém, o valor do IPI é somado a base do ICMS, caso sua
empresa trabalhe dessa forma selecione Base icms com ipi = Sim
Cada produto ( item ) PODE possuir
uma redução de ICMS e uma
mensagem relativa a redução.
Use o menu Util / Cadastros para
cadastrar as reduções e mensagens.
Cada produto ( item ) PODE possuir
uma redução de IPI e uma mensagem
relativa a redução.
Use o menu Util / Cadastros para
cadastrar as reduções e mensagens.

Cadastro de TRANSPORTADORES

Cadastre aqui as empresas de transporte normalmente usadas pelos clientes da sua empresa.

Consulte no manual barra principal de opções

O numero do transportador é preenchido automáticamente.
Preencha as informações relativas a empresa de tranporte, depois de preencher
todos os dados, salve usando a barra principal de opções.

Pesquisa de TRANSPORTADORES exibe ( mostra ) a lista de empresas
de transporte cadastrados no estilo planilha.

Cadastro de entrada de produtos

O cadastro de entrada de produtos é uma alternativa ao modulo de compras ( notas de entrada )
A entrada de produtos é feita atravez dessa lista estilo planilha, preenchendo-se uma linha de
cada vez. Identifique o produto pelo codigo, informe a quantidade, o custo e o preço do
produto, e uma linha da lista ( planilha ) será preenchida, depois de completar a lista
( planilha ) salve usando a barra principal de opções, e será feita a soma das
quantidades ao estoque.

Identificação do produto

Quantidade a ser somada ao estoque

Custo de compra ou custo total do produto

Preço de venda do produto

Use a pesquisa para listar as entradas anteriores de produtos.

Cadastro de FORNECEDORES

Cadastre aqui as empresas vendem produtos ou fornecem serviços a sua empresa.

Consulte no manual barra principal de opções

O numero do fornecedor é preenchido automáticamente.
Preencha as informações relativas ao fornecedor, depois de preencher
todos os dados, salve usando a barra principal de opções.

Pesquisa de FORNECEDORES exibe ( mostra ) a lista de empresas
cadastradas no estilo planilha.

Consulte no manual
Lista de dados
( planilha )

Cadastro de contas a receber

É possível cadastrar recebimentos diretamente nesse cadastro, no entanto recebimentos são
gerados automaticamente a partir do cadastro de nota fiscal e/ou na programação
de recebimentos fixos.

Numero da nota fiscal que originou o recebimento, é preenchido
automaticamente a partir do cadastro de nota fiscal
É possível associar um GRUPO ao recebimento.
Exemplo .. AUDIO, VIDEO, SEDA, AÇO, FEMININO etc.

Selecione ( escolha ) o cliente.

Data em que o recebimento foi cadastrado.

Data para a qual esta prevista o recebimento ( que sua empresa vai receber )

Quantos dias a partir da data de emissão até o vencimento, esse campo é
preenchido automaticamente no cadastro de nota fiscal.
Valor a ser recebido.

Data em que sua empresa efetivamente foi paga.

Forma em que o cliente deve efetuar o pagamento
Exemplo .. BOLETO, CHEQUE etc..
Prazo concedido ao cliente
Exemplo .. 28, 35, 42 dias

Use a pesquisa para selecionar
ou alterar os recebimentos.
Observação .. Click duas vezes,
duplo click.

Consulte no manual
Lista de dados
( planilha )
Nessa lista é
possível visualizar
e filtrar os
recebimentos.

Digite diretamente na lista ( planilha ) no campo "Recebido em" para informar a data em
que o cliente efetuou o pagamento. O preenchimento desse campo é o que separa as
contas a receber das contas recebidas.

Cadastro de contas a pagar

É possível cadastrar pagamentos diretamente nesse cadastro, no entanto pagamentos são
gerados automaticamente a partir do cadastro de nota fiscal ( entrada )
e/ou na programação de pagamentos fixos.

Numero da nota fiscal que originou o pagamento, é preenchido
automaticamente a partir do cadastro de nota fiscal ( entrada )
É possível associar um GRUPO ao pagamento.
Exemplo .. AUDIO, VIDEO, SEDA, AÇO, FEMININO etc.

Selecione ( escolha ) o fornecedor.

Data em que o pagamento foi cadastrado.

Data para a qual esta prevista o pagamento ( que sua empresa vai pagar )

Quantos dias a partir da data de emissão até o vencimento, esse campo é
preenchido automaticamente no cadastro de pedidos ( eventos ).
Valor a ser pago.

Data em que sua empresa efetivamente fez o pagamento.

Exemplo .. BOLETO, CHEQUE etc..
Prazo concedido ao cliente
Exemplo .. 28, 35, 42 dias

Use a pesquisa para selecionar
ou alterar os pagamentos.
Observação .. Click duas vezes,
duplo click.

Consulte no manual
Lista de dados
( planilha )
Nessa lista é
possível visualizar
e filtrar os
pagamentos.

Digite diretamente na lista ( planilha ) no campo Pagamento para informar a data em que
sua empresa efetuou o pagamento. O preenchimento desse campo é o que separa as
contas a pagar das contas pagas.

Relatórios .. Imprimir pedido

Consulte no manual Lista de dados ( planilha )

Nesse menu é possivel imprimir um pedido, quantas vezes forem necessárias, para isso localize
o pedido desejado na lista ( planilha ) e click no botão impressora.
O pedido pode ser localizado de varias formas. Exemplo caso o numero do pedido seja conhecido,
é só digitar o numero e enter.

Relatórios .. Imprimir nota fiscal

Consulte no manual Lista de dados ( planilha )

Nesse menu é possivel imprimir uma nota fiscal eletronica, quantas vezes forem necessárias,
para isso localize a nota desejada na lista ( planilha ) e click no botão impressora.
A nota fiscal pode ser localizado de varias formas. Exemplo caso o numero da nota seja conhecido,
é só digitar o numero e enter.

Consulte no manual Lista de dados ( planilha )
Nesse menu é possivel imprimir as duplicatas de nota fiscal eletronica, quantas vezes forem necessárias,
para isso localize a nota desejada na lista ( planilha ) e click no botão impressora.
A nota fiscal pode ser localizado de varias formas. Exemplo caso o numero da nota seja conhecido,
é só digitar o numero e enter.
Aqui é possivel selecionar quais duplicatas
serão enviadas a impressora.

Esse relatório totaliza as vendas no periodo e por grupo.

Observação .. Esses são os totais dos produtos vendidos ou
seja sem impostos, use o relatório total das
notas para visualizar os valores com impostos.

Esse relatório totaliza as notas fiscais no periodo totalizando
tambem os impostos.
Observação ..Os totais de cada coluna estão diretamente abaixo da mesma

Relatórios .. Lista de clientes

Use o menu Relatórios / CLIENTES para visualizar a lista.

Use o menu Relatórios / Transportadores para visualizar a lista.

Use o menu Relatórios / Produtos / Abaixo do minimo para ver a lista de produtos em falta no seu estoque.

Use o menu Relatórios / Produtos / Listagem para visualizar.

Use o menu Relatórios / Fornecedores para visualizar a lista.

Relatórios do cadastro de contas a receber

O relatório de recebimentos por cliente lista todos
os recebimentos provenientes de um cliente no
período e filtra a informação de acordo com as
opções desejadas, que podem ser totalizado por
dia ou detalhado, contas recebidas, a receber
ou todas.

O relatório de contas a receber lista os recebimentos no
período e filtra a informação de acordo com as opções
desejadas, que podem ser totalizado por dia ou detalhado,
contas recebidas, a receber ou todas.

Total mensal a receber é um calendário, que totaliza por dia os recebimentos de acordo com
as opções desejadas, que podem ser contas recebidas, a receber ou todas.
Observação .. Selecione também o mês e ano desejado; É possível visualizar uma lista
detalhada dos recebimentos clicando duas vezes ( click duplo ) na moldura
( no quadrado ) do dia desejado.

O custo de manutenção dos equipamentos
no período pode ser visualizado nesse
relatório .

Custos de terceiros lista os equipamentos
( produtos, itens ) locados ( alugados )
de fornecedores.

O relatório de contas a pagar lista os pagamentos no
período e filtra a informação de acordo com as opções
desejadas, que podem ser totalizado por dia ou detalhado,
contas pagas, a pagar ou todas.

Total mensal a pagar é um calendário, que totaliza por dia os pagamentos de acordo com
as opções desejadas, que podem ser contas pagas, a pagar ou todas.
Observação .. Selecione também o mês e ano desejado; É possível visualizar uma lista
detalhada dos pagamentos clicando duas vezes ( click duplo ) na moldura
( no quadrado ) do dia desejado.

Cadastro de GRUPOs
Consulte no manual barra principal de opções

Depois de preencher todos os dados,
salve usando a barra principal de opções.
O nº do grupo é preenchido automáticamente.

Pesquisa de GRUPOs exibe ( mostra ) a lista de
grupos cadastrados no estilo planilha.

Consulte no manual lista de dados ( planilha )

Cadastro de situação tributária
Consulte no manual barra principal de opções

Depois de preencher todos os dados,
salve usando a barra principal de opções.
O nº é preenchido automáticamente.

Pesquisa de situação tributária exibe ( mostra ) a
lista de itens cadastrados no estilo planilha.

Consulte no manual lista de dados ( planilha )

Cadastro de classificação fiscal
Consulte no manual barra principal de opções

Depois de preencher todos os dados,
salve usando a barra principal de opções.
O nº é preenchido automáticamente.

Pesquisa de classificação fiscal exibe ( mostra ) a
lista de itens cadastrados no estilo planilha.

Consulte no manual lista de dados ( planilha )

Cadastro de codificação fiscal

Consulte no manual barra principal de opções
Pesquisa de codificação fiscal exibe ( mostra ) a
lista de itens cadastrados no estilo planilha.

Depois de preencher todos os dados,
salve usando a barra principal de opções.

Cadastro de reduções do ICMS
Consulte no manual barra principal de opções

Depois de preencher todos os dados,
salve usando a barra principal de opções.
O nº é preenchido automáticamente.

Pesquisa de reduções do ICMS exibe ( mostra ) a
lista de itens cadastrados no estilo planilha.

Consulte no manual lista de dados ( planilha )

Cadastro de reduções do IPI
Consulte no manual barra principal de opções

Depois de preencher todos os dados,
salve usando a barra principal de opções.
O nº é preenchido automáticamente.

Pesquisa de reduções do IPI exibe ( mostra ) a
lista de itens cadastrados no estilo planilha.

Consulte no manual lista de dados ( planilha )

Cadastro de vendedores(as)
Consulte no manual barra principal de opções

Depois de preencher todos os dados,
salve usando a barra principal de opções.
O nº é preenchido automáticamente.

Pesquisa de vendedores(as) exibe ( mostra ) a
lista de itens cadastrados no estilo planilha.
Consulte no manual lista de dados ( planilha )

Cadastro de REPRESENTANTES

Consulte no manual barra principal de opções
O nº do representante é preenchido automáticamente.
Preencha as informações relativas ao representante,
depois de preencher todos os dados, salve usando
a barra principal de opções.
Pesquisa de representantes exibe ( mostra ) a lista
de itens cadastrados no estilo planilha.

Consulte no manual lista de dados ( planilha )

Sistema integrado para emissão de nota fiscal eletronica NF-e

Personalize o sistema de acordo com as necessidades
de sua empresa entre em contato conosco.
OmegaBYTE Informática
Fones (11) 4458-0022 (11) 3969-6284
Celulares (11) 8040-0452 (11) 9204-4093
Email e MSN : omegabyte@terra.com.br
Email alternativo : contato@omegabyte.com.br
Video aulas do sistema www.omegabyte.com.br

