Sistema de Faturamento
O sistema de faturamento foi desenvolvido de forma a propiciar de
forma dinâmica, a visualização da posição de cada cliente, mostrando em
tela e em tempo real as posições de duplicatas a receber, pedidos a
atender, notas fiscais emitidas, tabela de preço.
Esta disponível em tempo real, quando do cadastro de pedido de venda,
os totais a receber, pedidos a atender, limite de credito, etc.
A emissão da nota fiscal é feita sem grandes esforços, pois no cadastro
do cliente e no de pedidos, as informações necessárias para a perfeita
emissão da notas fiscal, já esta cadastrada.
Novidades do Sistema

Duplicatas emitidas

Tabela de preços

As notas fiscais poderão contemplar regimes fiscais distintos, a
depender os produtos faturados, tais como, redução na base de cálculo do
ICMS, substituição tributária, ou ambos, conforme legislação em vigor.
As notas fiscais poderão ser emitidas com até duas naturezas de
operação (CFOP) distintas, quando a empresa emitente da notas fiscal,
industrializa materiais recebidos de terceiros.
Os livros fiscais, receberão os dados de todos os possíveis regimes
tributários com que a empresa emitente estiver enquadrada.

Na tela do cadastro de clientes podemos acessar (conforme as 6
figuras anteriores):
. pedidos do cliente com seus respectivos itens;
. duplicatas emitidas, podendo vê-las em: todas, vencidas, a
vencer, em aberto e pagas, com seus totais;
. notas fiscais emitidas com seus respectivos itens,
. tabela de preços do cliente;
. Incluir novo pedido de venda ao cliente.

Cadastro de clientes

Cadastro de pedidos de venda

Cadastro de clientes
Com todos elementos cadastrais a ele pertinentes, podemos ainda, com
um simples ‘click’’.
. Visualizar os pedidos e itens respectivos;
. Visualizar as duplicatas emitidas, já pagas, a vencer e vencidas;
. Visualizar as notas fiscais emitidas e seus respectivos itens;
. Visualizar a tabela de preços em vigor para este cliente.
Para que a emissão da nota fiscal de venda seja rápida e segura,
diversos itens são parte integrante do cadastro de clientes, tais como:
. Natureza de operação usual do cliente;
. Condição de pagamento;
. Transportador;
. Vendedor;
. Local de entrega;
. Local de cobrança, etc.

Emissão de notas fiscais

Pedidos de venda

Itens do pedido de venda

Notas fiscais emitidas

Itens das notas fiscais emitidas
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Emissão de Notas fiscais
A emissão de notas fiscais, é bastante automática, pois todos os dados a
menos da quantidade de produtos a serem faturados, já estão gravados
nos cadastros de clientes, natureza da operação (CFOP), transportadores,
pedidos de venda, etc. Antes da nota fiscal ser impressa, a mesma é vista
em tela, para conferência. Somente após a impressão estar certa é que os
dados pertinentes serão atualizados, tais como:
. Financeiro
- Duplicatas a Receber;
. Livros fiscais – Registro de Saídas;
. Estoques
- Baixa no estoque de produtos acabados;
. Faturamento - Baixa total ou parcial de pedidos de venda
- Atualiza dados em clientes.
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Sistema de Faturamento
Conteúdo técnico do sistema

. Cadastros de:
. Empresa;
. Filiais;
. Vendedores;
. Natureza da Operação (CFOP);
. Transportadores;
. Condições de pagamento;
. Emitentes (Clientes/Fornecedores;
. Tipos de Produtos;
. Produtos;
. Tabela de preços de venda (por cliente);
. Pedidos de venda;
. Itens do pedido de venda;
. Mensagens para nota fiscal;
. Nota fiscal de saída;
. Itens da nota fiscal;
. Duplicatas a receber.

Movimento:
. Pedidos de venda;
. Notas fiscais;

Processamento:
. Calculo do pedido de venda;
. Calculo da emissão de notas fiscais.

Relatórios:
. Os relatórios abaixo podem ser impressos em
varias ordens, escolhidas pelos usuários:
. Vendedores;
. Natureza da Operação (CFOP);
. Transportadores;
. Condições de pagamento;
. Emitentes (Cliente/Fornecedores):
. Completa;
. Resumida.
. Tipos de produtos;
. Produtos;
. Tabela de preços de venda (por cliente);
. Pedidos de venda:
. Completa;
. Resumida.
. Mensagens para nota fiscal;
. Notas fiscais emitidas.

Exportação de dados
. Para bancos (cobrança eletrônica);
. Dados para integração com sistema fiscal;
. Dados para integração com sistema financeiro;
. Dados para integração com sistema contábil;
. Diversos dados para planilhas Excel.

Nosso corpo técnico está habilitado para o desenvolvimento dos mais diversos softwares customizados para atender as suas
necessidades específicas e as diversas peculiaridades de mercado: industrial, comercial e serviços, bem como nos seus respectivos
departamentos: administrativo, financeiro, contábil, pessoal, jurídico, auditoria, livros fiscais, PCP (Planejamento e Controle da
Produção), necessidades de materiais, budget, PDV (Ponto de Venda), através de soluções ERP (Enterprise Resource Planning Ferramenta que Integra todos os Departamentos) e CRM (Customer Relationship Management - Gerenciar Relacionamento com o
Cliente) que podem ser adquiridos em módulos ou de forma integral.
Atuamos com vasta experiência na área de TI proporcionando aos clientes as mais diversas aplicabilidades como: consultoria,
estudo de viabilidade, arquitetura, análise, banco de dados, desenvolvimento, programação e implantação, nas plataformas desktop,
web e móbile.
Sendo assim, nos oferecemos para a realização satisfatória do serviço e no momento, apresentamos protestos de estimo apreço.
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BAUERNET
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