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FLUXO DE CAIXA 

 

 

 

 

Essa é a tela que aparecerá ao clicar no botão. 

 

  

Para acessar o sistema, 

você precisa de um 

nome e uma senha.  

Nesse botão,  você encontra 

ajuda para o primeiro 



 

Ao entrar no sistema, essa é a tela que aparecerá, nela tem um menu superior, com as opções de trabalho, 

são elas: 

1- Cadastro 

2- C. Bancário 

3- Contas a receber 

4- Contas a Pagar 

5- Fluxo de Caixa 

6- Setup 

7- Sair do Sistema 

 

1-Cadastro 

1-A Cadastro de Clientes 

 
  

Os botões, o próprio nome de cada um já 

diz o que cada um executa. 

Você pode digitar um código e clicar em procura que o sistema 

localiza o cadastro, caso  não esteja cadastrado, o sistema 

pergunta se deseja cadastrar. 

Use as setas 

para navegar 

no arquivo. 

Deve sempre confirma 

o cadastro ou alteração 

para validar. 



 

1-B Cadastro de Fornecedores 

 
 

 

1-C Cadastro de Vendedor 

 

  

Os botões, o próprio nome de cada um já 

diz o que cada um executa. 

Use as setas 

para navegar 

no arquivo. 

Deve sempre confirma 

o cadastro ou alteração 

para validar. 

Os botões, o próprio nome de cada um já 

diz o que cada um executa. 

Use as setas 

para navegar 

no arquivo. 

Deve sempre confirma 

o cadastro ou alteração 

para validar. 

Nessa tabela visualiza o 

arquivo com os 

respectivos cadastros. 



 

1-D Cadastro da Empresa 

 

 

 

 

1-E Ajuda do Programa 

 

 

  

O cadastro da empresa, quem preenche é a licença, 

somente o CNPJ e i. Estadual é que é editável.  

Nesse tópico, temos os principais comandos do 

sistema, você seleciona o titulo e tem na janela ao 

lado as instruções.  



 

1-F Manutenção de Senha 

 

 
 

1-Z Sair do Programa 

   Opção para Encerar o sistema. 

  

Em algumas partes do sistema, é 

requerida a senha Master para 

acesso. 

O tipo de senha pode ser “S” ou 

“N”,  o tipo “S” tem acesso a todo 

os sistema, inclusivo ao form de 

manutenção de senhas. Para cadastrar uma nova 

senha, clique em “Novo”, e 

informe o nome, senha e o 

tipo e confirmar. 

Para alterar, basta alterar 

e confirmar. 

Para excluir, selecione o 

usuário e clique em 

“excluir”. 



 

2- Controle Bancário. 

 
2-A Informa Débitos/Créditos 

 
Após a seleção da conta que deseja trabalhar, abre a tela de trabalho com três opções: Emissão de 

Cheques, Depósitos e Outros Débitos. 

 
 



 
 

 
2-B Extrato de Contas 

 

 



 

2-C Relatório de Despesas 

 

 

 
2-D Cadastro de Contas Bancaria 



 
2-E Cadastro cod Despesas 

 


