
1

Apostila Fusion - FINANCEIRO

Material de uso exclusivo para o curso, proibida a reprodução.
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4 SUMÁRIO



Caṕıtulo 1

Introdução

Nesse módulo iremos conhecer nesse módulo toda a parte de cadastro financeiro, como contas
correntes, formas de pagamento, entre outras. Iremos criar um fluxo financeiro, com gerenciamento
de t́ıtulos, contas a pagar e receber e relatórios.
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6 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO



Caṕıtulo 2

Alinea

Nessa tela, você terá as aĺıneas de cheque, que são instruções contidas nesse tipo de documento.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Aĺınea.
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8 CAPÍTULO 2. ALINEA



Caṕıtulo 3

Banco

Nesse caminho, teremos alguns bancos padrões cadastrados,como por exemplo:

Caixa, Itau, Banco do Brasil, Bradesco, Citibank, Santander, etc.

Caso queria cadastrar um novo banco você pode ir em Adicionar no canto superior direito. Para
acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Banco.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Aĺınea.
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10 CAPÍTULO 3. BANCO



Caṕıtulo 4

Cartão Bandeira

Nesse caminho, teremos a opção de cadastrar no sistema as bandeiras de cartões

Caso queria cadastrar uma nova bandeira você pode ir em Adicionar no canto superior direito.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Cartão Bandeira.
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12 CAPÍTULO 4. CARTÃO BANDEIRA



Caṕıtulo 5

Categoria

Nesse caminho, você deve montar todo o plano de conta da sua empresa, desde despesas fixas, ate as
mais variáveis, isso interfere diretamente nos relatórios de financeiro dentro do sistema. Um Plano de
contas bem constrúıdo te possibilita saber exatamente como esta as suas despesas e receitas.

Para cadastrar uma categoria, você clica em Adicionar no canto superior direito

1. Para cadastrar uma categoria Pai, você digita a descrição e não seleciona nenhuma categoria Pai

2. Para cadastrar uma categoria Filho, você seleciona a categoria Pai e em descrição digitar o nome
da categoria Filho.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Categoria.

Segue também um exemplo de plano de contas:
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14 CAPÍTULO 5. CATEGORIA



Caṕıtulo 6

Conta Corrente

Nesse caminho, você deve montar as contas correntes da empresa, com isso, você conseguira
trabalhar suas contas a pagar e a receber, e também terá o possibilidade de gerar boletos bancários a
partir dessas contas.

Para cadastrar uma conta corrente, você clica em Adicionar no canto superior direito.

Dentro da tela de adicionar você terá:

Banco: Banco da conta corrente

Agencia/Conta: Numero de Agencia e Conta

Tipo de Titular: Selecionar se é uma Conta pessoa F́ısica ou juŕıdica

Titular: Nome do Titular da Conta

CPF/CNPJ: Documento do Titular

Descrição: Nome dessa Conta Dentro do Sistema
Exibir no balancete: sim / não

Taxa de Transferência: Valor da transferência dentro do Sistema
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16 CAPÍTULO 6. CONTA CORRENTE



Caṕıtulo 7

Forma de Pagamento

Nesse caminho, você terá uma das ferramentas mais importantes dentro do Sistema, com ela você ira
montar TODAS as formas de recebimento de vendas e também o provisionamento dos seus t́ıtulos a
receber.

Para cadastrar uma forma de pagamento, você clica em Adicionar no canto superior direito.

Dentro da tela de adicionar, você tera:

Preços: Para quais tipos de preço essa forma de pagamento é valida

Descrição: Nome da sua forma de pagamento

Conta Corrente: Conta corrente que será creditada por essa forma de pagamento

Tipo: Tipo de documento dessa forma de pagamento

Valor Mı́nimo: Valor mı́nimo para que essa forma de pagamento seja utilizada

Pagamento adiantado: Se ela é validada depois da primeira parcela ter sido paga.

Percentual: Percentual a ser atribúıdo no pedido caso essa forma de pagamento seja selecionada

Parcelamento: Quantidade de parcelas que essa forma de pagamento possui.
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18 CAPÍTULO 7. FORMA DE PAGAMENTO



Caṕıtulo 8

Moeda

Nesse caminho, você terá a opção de cadastrar moedas dentro sistema, Com isso, você poderar ter
produtos com preços em dólar, euro e assim por diante.

Para cadastrar uma moeda você clica em Adicionar no canto superior direito.
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20 CAPÍTULO 8. MOEDA



Caṕıtulo 9

Operadora

Nesse caminho, teremos a opção de cadastrar no sistema as Operadoras de cartões

Caso queria cadastrar uma nova operadora você pode ir em Adicionar no canto superior direito.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Operadora.
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22 CAPÍTULO 9. OPERADORA



Caṕıtulo 10

Adicionando Titulo

Nesse caminho, teremos a opção de cadastrar t́ıtulos dentro do sistema.

Aqui será cadastrado todas as contas que a empresa paga, como Luz, água, etc. E também as contas
a receber que o sistema gerar a partir das vendas, também estarão nessa tela.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Adicionar
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24 CAPÍTULO 10. ADICIONANDO TITULO



Caṕıtulo 11

Analise Credito

Nesse caminho, teremos as analise de créditos solicitadas para determinados clientes, a analise de
crédito é utilizada para determinar o limite que esse cliente pode comprar na empresa.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Analise Credito ou no alerta: Existe(m) 1
análise(s) de crédito pendente(s)
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26 CAPÍTULO 11. ANALISE CREDITO



Caṕıtulo 12

Conciliação Bancaria.

Nesse caminho você ira conseguir montar sua conciliação bancaria, ela te possibilita fechar os
peŕıodos dos seus t́ıtulos, com isso, você poderá consolidar suas contas.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Conciliação Bancaria.

1. Selecione a conta corrente e clique em enviar
2. Clique no não para compensar um titulo
3. Consolidar conta corrente ( não permite que novos t́ıtulos ou alterações seja feita com data

anterior a consolidação), clique em

4. Editar um titulo, clique em

5. Pagar um titulo, clique em

6. Cancelar um titulo, clique em
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28 CAPÍTULO 12. CONCILIAÇÃO BANCARIA.



Caṕıtulo 13

Filtrar

Nesse caminho você ira ter nosso filtro do financeiro, aqui você poderá procurar qualquer titulo
dentro do Sistema.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Filtrar.

Esse mesmo filtro você encontrá no nosso busca rápida:
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30 CAPÍTULO 13. FILTRAR



Caṕıtulo 14

Remessa Boleto

Nesse caminho teremos a opção de gerar Remessa de Boletos* emitidos pelo sistema.

Após essa ferramenta ter sido configurada em CADASTRO/Financeiro/Conta Corrente você deve
montar um titulo em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Adicionar para teste.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Remessa Boletos.
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32 CAPÍTULO 14. REMESSA BOLETO



Caṕıtulo 15

Retorno Boleto

Nesse caminho teremos a opção de importar Retorno de Boletos* emitidos pelo sistema.

Aqui você ira selecionar a conta corrente desse boleto e selecionar o arquivo gerado pelo banco.
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34 CAPÍTULO 15. RETORNO BOLETO



Caṕıtulo 16

Relatórios

Iremos listar os Relatórios sobre financeiro.
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