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ATIVANDO EMPRESA 
A opção de ativar a empresa tem a função de selecionar uma empresa para 

trabalhar dentro do sistema. Para efetuar lançamentos contábeis simples e partidas 

dobradas, importações lançamentos e extratos bancários, dentre outras opções. Deve-se 

primeiramente selecionar e ativar a empresa desejada. 

 
 

 
 

 
Para ativar uma empresa dentro do sistema será necessário habilitar a tela 

“Competência / Processamento”, para isso pode-se: 
 

- Pressionar o botão esquerdo do mouse sobre a competência (localizada do lado 

direito superior na tela inicial do sistema); ou 
 

 - Pressionar no teclado o botão “F12” para abertura da mesma tela. 
 

Após isso será aberta a tela “Competência / Processamento” onde pode-se 

selecionar uma competência e uma empresa por ordem de código, razão social, nome 

fantasia, empresas ativas, encerradas ou todas.  
 

Se mesmo após selecionar a empresa, ainda aparecer no topo da tela como TODAS 

AS EMPRESAS, verificar o tipo de processamento selecionado. O mesmo deve estar como 

EMPRESA para que haja a possibilidade de selecionar uma única empresa para iniciar os 

procedimentos. 
 

A Tecla “F11” no sistema tem a função de fechar a atual tela aberta, sem a 

necessidade de utilizar o mouse. 



Passo a Passo Contabilidade 
 

7 

 

 

Teclado evidenciando as teclas F11 e F12 
 

 
 

CADASTROS 
 

 

Todos os cadastros referentes à Contabilidade estão localizados em “Arquivos”. 

 

1.  1                 EMPRESA (ARQUIVOS � EMPRESAS) 
 

 Preencha o campo código com um número e tecle [Enter]. O cadastro de empresa 

está dividido em partes: 

 

 
 

1 . 1. 1 GERAL 
 

São os dados cadastrais da empresa (Ex: Razão Social, Endereço, CNPJ), preencha 

com a maior parte das informações para que o cadastro fique o mais completo possível. 
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O campo    deve ser marcado sempre que a empresa 

estiver dentro do regime de tributação do Simples Nacional. 

Importação do cadastro de empresas 

 Este ícone tem a função de importar alguns dados cadastrais de empresas, direto do 

cartão do CNPJ. Para isso basta clicar no ícone de importação e o sistema abrirá a proxima 

tela, digite os dados e o Captcha, e consulte, o sistema mostrará as informações, insira um 

código disponível para cadastrar a nova empresa e importe. 

 

 

LOGOTIPO 
É possível inserir o logotipo da empresa, para gerar recibos de pagamentos, ficha de 

registro com esta imagem. Clique duas vezes no ícone da foto e indique o local do computador 

que está a imagem. 

 

 

O campo “LOCAL DE TRABALHO” deverá 
ser selecionado caso a Empresa opte ou, 
por exemplo, nos casos de empresas 
tomadoras que são obrigadas a 
trabalhar por departamento. 

O campo “CENTRO DE CUSTO” só 
deverá ser preenchido caso a Empresa 
opte a trabalhar por departamento + 
Setor + Seção. 
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1 . 1. 2   CNAE’s 
 

 

 

Nesta aba será necessário inserir a descrição da atividade preponderante da 

empresa, bem como o CNAE principal. Caso tenha informe também o CNAE secundário e 

outras atividades. No campo “Data de Início” informe a data do início das atividades da 

empresa. 

Cadastro de um novo Cnae 

O sistema possibilita a criação de um novo código de Cnae, realizado de forma 

manual pelo usuário. Para isso acesse a opção “Arquivos / Cnae’s” informe um novo código 

e uma descrição. 

 

 
 

 
1 . 1. 3   CONTABILIDADE 

 

Na aba contábil deve-se preencher os campos: 

- Plano de contas: (este campo informa qual o código/estrutura do plano de contas 

a empresa irá utilizar no sistema. O preenchimento deve ser feito juntamente com o 

departamento da contabilidade. Uma vez informado esse código e caso tenha lançamentos 

fiscais e contábeis o sistema não permite alteração). Caso os campos esteja com a informação 

incorreta orientamos que entre em contato com nosso Suporte Técnico. 

A recomendação do plano de contas pelo sistema é utilizar o código 9991Plano de 

Contas Lei 11.638/2007, pois todas as configurações dos sistemas que envolvem planos de 

contas já estão configuradas para o 9991. 

- Novo Plano de Contas:  é um campo bloqueado para utilização. Nos casos em 

que a empresa altera de plano de contas (item 1.14) o sistema carrega a informação do 

novo plano de contas e ano inicial, mostrando na tela de planos utilizados como estão os 

lançamentos do sistema e seus respectivos planos de contas no cadastro e lançamentos. 

- Contador: Informar o código que corresponde ao contador da empresa, verifique 

também o Item: “1.6”. 

-Local / Centro de Custo: O usuário irá determinar se utilizará ou não lançamentos 

contábeis separados por local e centro de custo (departamento). 
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-Órgão de Registro: Deve informar onde a empresa obteve o registro, na Junta 

Comercial ou no Cartório. 

-Nro. Do Registro: Informar o número do registro. É o NIRE sem pontos ou espaços. 

-Data do Registro: Informar o dia, mês e ano que a empresa realizou o registro. 

-Capital Social: Informar o valor total do capital social na constituição da empresa. 

-Balanço: Selecionar a periodicidade do balanço patrimonial da empresa: anual, 

trimestral ou mensal. 

 

 

 

 

 

1 . 1. 4 IDENTIFICAÇÃO DE ACESSOS 
 

Esta aba tem utilidade do usuário guardar as informações de logins da empresa 

em diversos sítios do fisco com dados de usuário e senhas. 
 

1º É necessário cadastrar os códigos e suas descrições, acesse o cadastro das 

empresas (arquivos / empresas) e clique no ícone de identificação de acessos . 
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2º Após efetuar o cadastro dos módulos de identificação, informe o código da 

empresa e clique na aba “Identificação de acessos”, selecione o módulo criado e informe o 

“usuário” e “senha”. 

 

 

 

 
 

Exemplos: 

-Certificado Digital; 

-Pgdas (Simples Nacional); 

-Site de Prefeituras; 

-Posto Fiscal Estadual; 

 

 

Observação: Os códigos criados serão utilizados em todos os sistemas por se tratar de um 

cadastro geral. 

 

 

Na aba “Informações complementares” temos o campo Contrato que permite inserir a 

data de início e data de término, destinado para escritórios contábeis informarem as datas 

do contrato de prestação com clientes. 
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1.2   HISTÓRICO DA EMPRESA (ARQUIVOS   �     HISTÓRICO DA EMPRESA) 

Nesta tela o usuário irá definir toda a configuração tributária da empresa e 

percentuais de maneira anual. Coloque a informação no 1º mês e passe com o [ENTER] para 

que o sistema preencha automaticamente nos meses seguintes. Abaixo listamos os campos 

relacionados ao sistema da Contabilidade. 

 
 

1 . 2 . 1 Simples Federal e Estadual  

 

Nestes itens os usuários irão informar se a empresa pertence ao regime tributário do 

simples, para isso deve selecionar dentre as opções: “Não Optante”, “M.E.”, “E.P.P.” 

 

 

1 .2 . 2  Apuração do Irpj 

 

Informação para empresas que recolhem os impostos IRPJ e CSLL. Selecionar qual a 

periodicidade dessa apuração: “Mensal” ou “Trimestral”.  
 

Observação: Quando a tributação da empresa está enquadrada no Simples Nacional para 

o sistema não interfere este campo, sistema desconsidera a informação do mesmo. 
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1 . 2 . 3  Tributação do Lucro 

Informar qual é a tributação do lucro da empresa, dentre as opções: Lucro Real, 

Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, Simples Nacional, dentre outras. 

 

 

1 . 2 . 4  % Pis 

Informar o percentual correspondente ao PIS (Programa de Integração Social). De 

acordo com o regime tributário adotado pela empresa.  

 

1 . 2 . 5  % Cofins 

Informar o percentual correspondente a COFINS (Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social). De acordo com o regime tributário adotado pela empresa. 

 

1 . 2 . 6  % Irpj 

Informar o percentual correspondente ao IRPJ (Imposto de Renda das Pessoas 

Jurídicas). No sistema deve ser preenchido somente pelas empresas da Tributação Lucro 

Presumido. A Alíquota informada para o IRPJ deve ser a Alíquota da Base para Presumir o 

Lucro.  

Segue exemplo: 

 

- 1,6% - Combustíveis, dentre outros; 

- 8% - Comércios em Geral, Indústrias, dentre outros; 

- 16% - Serviços de Transportes, dentre outros; 

- 32% -  Prestadores de Serviços, dentre outros. 
 

 

 

A alíquota de 15% o sistema já tem configurado internamente, por isso, não 

precisamos informar. Quando o sistema for apurar o imposto ele buscará o valor do 

faturamento e multiplicará pela alíquota da base para encontrar o Lucro Presumido. Após 

isso multiplicará o lucro por 15% para apurar o imposto de renda e se houver o seu adicional 

de 10%. 

- 1,6 multiplicado por 15% = 0,24 
 
- 8 multiplicado por 15% = 1,2 
 
- 16 multiplicado por 15% = 2,4 
 
- 32 multiplicado por 15% = 4,8 
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1 . 2 . 7  % Csll 

Informar o percentual correspondente a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido). No sistema deve ser preenchido somente pelas empresas da Tributação Lucro 

Presumido. A alíquota informada para a CSLL deve ser a alíquota da base para presumir o 

lucro.  

Segue exemplo: 
 

- 12% - Atividades de comércio, indústrias, dentre outros; 

- 32% - Prestadores de serviços, dentre outros. 
 

 

A alíquota de 9% o sistema já tem configurado internamente, por isso, não 

precisamos informar. Quando o sistema for apurar o imposto ele buscará o valor do 

faturamento e multiplicará pela alíquota da base para encontrar o Lucro Presumido. Após 

isso multiplicará o Lucro por 9% para apurar o CSLL. 

 

 

1 . 2 . 8 Simples Nacional 

Neste item o usuário irá informar se a empresa pertence ao regime tributário do 

simples nacional, para isso deve selecionar dentre as opções: “Não Optante”, “M.E.”, “E.P.P.”, 

“M.E.I. – Micro Empreendedor Individual”. 

 

 

1 . 2 . 9 Simples Nacional de Serviços 

Caso a empresa tenha atividades de serviços e se enquadre no regime tributário do 

simples nacional, informar qual o anexo/tabela de serviços ou se necessário informar mais de 

1 tipo de anexo de serviço simultâneo. Caso a empresa seja, por exemplo, enquadrada no 

anexo 3 e 4, devemos preencher mais de 1 tipo. 

 

1 . 2 . 10  Ativa na Competência 

Informar “Sim” ou “Não” e em seguida pressionar o botão “ENTER” para que seja 

configurado nos meses seguintes. 

 
 

- 12 multiplicado por 9% = 1,08 
 
- 32 multiplicado por 9% = 2,88 
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1. 3          LOCAIS DE TRABALHO      (ARQUIVOS    �    LOCAIS DE TRABALHO) 
 

 

 

Este tópico se resume no cadastro dos departamentos da empresa ou os locais onde 

os funcionários estão trabalhando alocados. 

• Preencha o campo código com um número e tecle [Enter] em seguida 

preencha com os dados corretos os campos solicitados pelo sistema. Ao concluir clique 

em [GRAVAR]. 

 

  

 

 

 

 

1 .  4          CENTROS DE CUSTO   (ARQUIVOS     �    CENTROS DE CUSTO) 
 

 

 

É neste módulo que são feitos os cadastros dos setores e seções da empresa caso 

haja necessidade. Caso a empresa deseja contabilizar por centro de custo (fábrica, 

produção, administrativo, etc), deve-se: 
 

A) Acessar o cadastro da empresa, na aba “Geral” marcar a opção Local de 

Trabalho e incluir a máscara do centro de custo. (Item 1.1.1); 

B) Na aba Contabilidade, os campos Local e Centro de custo devem estar 

selecionados como “Sim” (Item 1.1.3); 

C) No cadastro das contas o campo “Local/Centro de Custo” deve estar marcado 

como “Sim” (Item 1.9); 
 

A criação do cadastro do centro de custo, é realizada neste módulo 

“Arquivos/Centro de Custo”, para incluir um novo cadastro, insira um código livre para 

utilização, informe o local de trabalho e em seguida o código do centro de custo e grave. 

 

1 .  5          MUNICÍPIOS    (ARQUIVOS     �    MUNICÍPIOS) 
 

 Neste item encontraremos o cadastros dos municípios. O sistema já tem o cadastro de 

mais de 5.500 municípios, mas caso não conste na relação do sistema o usuário poderá 

realizar o cadastro manualmente, para isso deve-se inserir um código livre para utilização, 

em seguida informar a descrição do novo município e sua respectiva unidade federativa. 

Informar os códigos: 

Este cadastro somente será necessário 
se no cadastro de empresa, aba geral 
(Item “1.1.1”), você optou por 
trabalhar por departamento. 

Esteja sempre atento à empresa na 
qual esteja trabalhando, pois o 
cadastro de local e centro de custo é 
por empresa. 
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Estadual - (Utilizado somente para municípios paulistas, informação para a Nova Gia); 
 

Federal -  Relação de códigos para as exportações do fisco a nível federal, tais como: Sped’s, 

Dctf, Dipj. Nesta relação de códigos temos também os códigos de países que deve ser 

informado quando o município for fora do país, tendo a UF como EX. 
 

Rais: Código utilizado para identificar os municípios para o sistema da RAIS. 
 

Código País SISCOMEX (SPED): Código utilizado para identificar os municípios/países para 

os sistemas SPED’s. 
 

 

1 . 6        CONTADORES     (ARQUIVOS      �    CONTADORES) 

 

 Neste Item iremos efetuar o cadastro dos contadores das empresas. Insira um código 

disponível para utilização, em seguida os demais dados cadastrais solicitados pelo sistema. 

Devemos ter uma atenção especial com os campos: 
 

CRC / UF – Número de inscrição do contador, exemplo: (1SP111111/O-1) o sped contábil 

(ECD) tem uma regra de validação na qual utiliza apenas os números válidos, logo devemos 

preencher como 111111 ignorando o 1SP e os números após a barra “ / ”. 
 

Validade CRC –  O sped contabil (ECD) obriga estas informações. Na qual a Validade do 

CRC é obtido no site do crc, quando o mesmo emite o certificado de regularidade do crc. 
 

Especialização – O sped contábil (ECD) aceita somente as qualificações de “Contador” ou 

“Contabilista”, não é permitido a descrição Contadora ou Técnico em Contabilidade. 
 

Responsável RFB: No Sped Ecd (Escrituração Contábil Digital), será necessário que contenha 

a assinatura de, no mínimo, um contador/contabilista (Qualificação 900, 910, 920) + uma 

assinatura de um sócio que tenha um e-CNPJ ou e-PJ (Qualificação 001) do declarante. E 

apenas um signatário deve ser assinado como responsável “SIM” legal para a validação junto 

a RFB. 
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Certificado Digital: Selecionar o tipo do certificado digital a ser utilizado na assinatura do 

Sped ECD (Escrituração Contábil Digital) selecionar entre “e-CPF” e “e-CNPJ”. 

 

 

 

1 . 7       SÓCIOS    (ARQUIVOS      �    SÓCIOS) 
 

Neste item iremos efetuar o cadastro dos sócios das empresas. O cadastro é específico 

para cada empresa. Insira um código disponível para utilização, em seguida os demais dados 

cadastrais solicitados pelo sistema.  
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Qualificação ECF: Informar qual a qualificação para o Sped ECF; 

 

Qualificação Assinante: Informar qual a qualificação de assinante digital, se não possuir 

assinatura digital, deve selecionar a opção com esta descrição; 

 

Responsável RFB: Ao assinar o arquivo do Sped Ecd (Escrituração Contábil Digital), será 

necessário que contenha a assinatura de, no mínimo, um contador/contabilista (Qualificação 

900, 910, 920) + uma assinatura de um sócio que tenha um e-CNPJ ou e-PJ (Qualificação 

001) do declarante. E apenas um signatário deve ser assinado como responsável “SIM” legal 

para a validação junto a RFB. 

 

Data Entrada/Saída: Informar a data de início/fim deste sócio. 

 

1 . 8     PLANO DE CONTAS    (ARQUIVOS    �      PLANO DE CONTAS) 
 
 

Esta é a tela que temos a configuração estrutural do plano de contas. Para realizar o 

cadastro de um novo plano preencha o campo “código” com um número disponível pelo 

sistema e tecle [Enter]. Preencha o campo descrição e defina a máscara da sua conta analítica, 

ou seja, com quantos níveis e como será separado seu plano. 

 

OBS: Preste bem atenção no rodapé deste campo onde lhe mostrará como montar sua 

máscara. 

 

 

 

EXEMPLO: 

Na máscara (#.##.##.##.#####) cadastramos o “caixa geral”  

(1.01.01.01.00001). 

 

#   : 1-  representa o ATIVO 

##   : 01- representa o ATIVO CIRCULANTE 

##   : 01- representa o DISPONÍVEL 

##   : 01- representa o GRUPO CAIXA  

#####  : 00001- representa o Caixa Geral 

 

O Módulo Contábil já vem com um Plano de Contas Padrão (Código 9991). 
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Nota-se que # represente um único digito permitindo criar no máximo até 9 contas 

diferentes e ## 99 contas diferentes e assim por diante. 

 

Em seguida após cadastrar a máscara do plano de contas, devemos cadastrar o 

intervalo das contas, isto é, defina onde começa e onde termina cada grupo. Exemplo: Ativo 

tem o Início: (1.00.00.00.00000)    Final: (1.99.99.99.99999). 

 

Os campos de integração somente serão preenchidos caso você venha a utilizar a 

integração de Escrita Fiscal, neste caso preencha os campos do grupo de clientes e 

fornecedores e a primeira conta disponível para utilização no processo de criação das 

próximas contas, e clique em gravar. 

 

 
 

1 . 8. 1     CÓPIA DE PLANO DE CONTAS   (ARQUIVOS    �      PLANO DE CONTAS) 
 

 

Você pode copiar um plano de contas já existente para um código novo, basta clicar 

no ícone de cópia localizado no alto da tela . 

 

 

Digite o código do plano de origem e o código do plano 

de destino. 
 

O campo (Clientes/Fornec. Com Movimento na Empresa) 

tem a função de copiar somente o cadastro dos clientes e 

fornecedores do sistema fiscal que tem movimento 

“lançamentos” em uma determinada empresa. 
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Copiar Contas Cliente/Fornecedor: Esta opção tem a função de copiar todas as contas do 

plano de contas inclusive as contas de clientes e fornecedores. Indicado quando o usuário 

deseja a cópia idêntica do plano de contas. 

 
 

Somente Contas Cliente/Fornecedor: Esta opção tem a função de copiar somente as contas 

de clientes e fornecedores. Não irá copiar as demais contas do plano. 

 
 

Copiar Cadastro de Clientes e Fornecedores: Está opção refere-se ao cadastro dos clientes 

e fornecedores no sistema fiscal, não tem relação com as contas contábeis do sistema. Ao 

marcá-la o sistema irá copiar todos os cadastros do plano de origem para o plano de destino. 

 

 

1 . 9          CONTAS CONTÁBEIS   (ARQUIVOS    �      CONTAS) 
 
 

 

Neste item o usuário localiza as contas contábeis dos planos de contas, é possível 

consultar e imprimir o plano de contas. Também é possível alterar, criar, excluir e consultar 

contas contábeis existentes. 

 

(Consultar/Imprimir o Plano de Contas): Para consultar um plano de contas, clique 

no ícone de visualização de relatórios  . 

 

 

 

 

 
 

 

Ao abrir a tela do relatório do plano de contas, informe o número do plano de contas 

selecione a ordenação e demais opção e clique no botão “visualizar”. Na tela do relatório 

do plano de contas já é possível realizar a impressão do mesmo. 
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(Consultar/Alterar contas contábeis): Para consultar uma conta contábil, acesse 

“Arquivos / Contas” e informe o código do plano de contas e em seguida a conta contábil 

que deseja consultar, pode ser informado a conta reduzida (10004) ou analítica 

(1.01.01.01.00001). Sistema irá trazer a informação da conta e o usuário se desejar 

realize as alterações. 

 

(Criar contas contábeis): Para criar uma conta contábil nova é necessário 

primeiramente saber em qual grupo esta conta ficará: Ativo, Passivo, Receitas ou 

Despesas. Depois deve anotar o número da conta analítica do grupo contábil de penúltimo 

nível e a próxima conta reduzida disponível para utilização. 

 

Exemplo: Para criar uma nova conta para o banco Santander, acessamos 

“Arquivos/Contas” informamos o plano (9991) e a conta reduzida disponível para 

utilização (10026), informamos a conta analítica (1.01.01.02) que representa o grupo 

“Bancos” e o sistema automaticamente completará a sequencial ficando 

1.01.01.02.00006 e na descrição informamos “Banco Santander”. Nas contas de 

resultados (receitas/despesas) o sistema obriga a informação do grupo no DRE 

(demonstração do resultado dos exercícios). 
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Visualização após cadastramento da conta contábil: 

 

 

(Excluir contas contábeis): Para realizar a exclusão de uma conta contábil, acesse: 

(Arquivos/Contas) informe o plano de contas e a conta a ser excluída. Lembrando que o 

sistema somente permite a exclusão de contas que não tenham lançamentos realizados ou 

saldos anteriores. 

 

1 . 10          PLANOS REFERENCIAIS SPED ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) 
 
 

Planos referencias para o Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal):  
 

 9000 - Lucro Real - PJ em Geral; 

 9001 - Lucro Presumido - PJ em Geral 

 9002 - Lucro Real - Financeiras; 

 9003 - Lucro Real - Seguradoras; 

 9004 - Imunes e Isentas em Geral; 

 9005 - Imunes e Isentas - Financeiras; 

 9006 - Imunes e Isentas - Seguradoras; 

 9007 - Entidades Fechadas de Prev.Complementar 

 9008 - Partidos Políticos - ECF 
 

 

 Observação: Caso estes códigos de plano de contas já existam em seu sistema será 

necessário acessar (Arquivos / Parâmetros) e selecionar o parâmetro: 2.3 - Plano de Contas 

Referencial – ECF e informar qual o código para cada plano de contas nos parâmetros seguintes: 

2.3.1 até 2.3.9. 
 

Acesse (Arquivos / Contas) e realize a associação do plano de contas das empresas 

com o plano do Sped. Informe o plano de contas da empresa e a conta analítica, após isso 

informe pressione “insert” e digite o mês e ano inicial no campo “a partir de” tecle enter, 

digite o plano referencial SPED, a conta referencial correspondente, tecle enter e grave. 
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1 . 11        HISTÓRICOS   (ARQUIVOS    �      HISTÓRICOS) 
 
 

 Para realizar o cadastramento do histórico deve-se informar o código disponível e 

pressionar o “Enter” em seguida digite a descrição do histórico.  
 

 Caso prefira pode realizar a alteração das descrições dos históricos já existentes no 

sistema, informe o código do histórico pressione o “Enter” realize a alteração desejada e 

grave. 

 

 

 

 

1 . 12        HISTÓRICOS x CONTAS   (ARQUIVOS    �     HISTÓRICOS x CONTAS) 
 

 

 Este item tem a função de agilizar a realização de lançamentos contábeis manuais. 

Com o histórico versus contas o usuário cadastra qual será a conta de débito e crédito 

sempre que utilizar determinado histórico. 
 

 Exemplo: Iremos cadastrar o histórico 25 “Pagamentos de Aluguéis” e vincular as 

contas de débito e crédito. 

 

 

Importante: Para utilizar essa opção nos lançamentos contábeis deve marcar a opção 

  antes de iniciá-lo. 
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1 . 13        CONFIGURADOR DO DRE   (ARQUIVOS    �     CONFIGURADOR DO DRE) 
 

 

Este item tem a função de configurar as classificações do DRE para o “item 4.6”. 

Informe os filtros solicitados pelo sistema: “Empresa” ou “Plano de Contas” e em seguida 

informe o regime/modelo “Todos os Regimes”, “Lucro Presumido”, “Lucro Real”, “Simples 

Nacional”, “Modelo Itg 1000”, “Modelo Itg 2002 e 2002 R1”. Após selecionar as opções 

inicie a criação ou alteração das classificações de cada grupo do DRE. Insira a ordem as 

contas e grave a tela. 

 

 
1 . 14  MUDANÇA DE PLANO DE CONTAS  (ARQUIVOS    �   MUDANÇA DE PLANOS) 

 
 

 

 

 

Este item tem a função de realizar a mudança de plano de contas das empresas. Para 

iniciar o processo de alteração de plano de contas devemos clicar no ícone de associação de 

contas. 
 

 (Associação de contas): Informar ao sistema o código da associação e descrição, 

definir o ano inicial de utilização do novo plano de contas e informar o código do plano 

antigo e novo plano e por último inserir o código de cada conta contábil no campo conta 

nova. 
 

 (Criar saldo anterior para contas do novo plano): Tem a função do sistema criar 

o saldo anterior das contas do novo plano. Em dezembro do ano anterior o sistema criará um 

lote “Abertura de Saldos Plano xxx” e o saldo respectivo de cada conta do novo plano. 
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 (Corrige Lançamentos): Ao clicar nesta opção o sistema corrige os lançamentos 

do lote de abertura de saldos, após alguma alteração na associação elaborada 

anteriormente. 
 

 

 (Efetuar as mudanças): Executa a mudança de planos configurada. 

 

Importante: Antes da alteração de planos de contas deverá ser realizado um backup do 

banco de dados do sistema e antes do procedimento deve entrar em contato com nosso 

suporte técnico. 

1. 15      USUÁRIOS  (ARQUIVOS  �  USUÁRIOS) 
 

 

Este é o local que realizamos o cadastro de novos usuários no sistema. Para criar um 

novo usuário acesse (Arquivos / Usuário) digite um usuário novo informe a senha e tecle [Enter]. 

A senha pode ser alfanumérica e de no máximo 6 caracteres. 

 
 

1 . 16       ACESSOS             (ARQUIVOS    �      ACESSOS) 
 

Selecione o usuário e em seguida o módulo no sinal de ( + ) e configure qual será o 

tipo de acesso: Acesso Total, Consulta ou Sem Acesso. 
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No ícone   ao clicar nele o supervisor pode selecionar quais as empresas que cada 

usuário poderá ter acesso (permissão) dentro do sistema. Selecione as empresas e clique em 

gravar. 

 

 

1 . 17        FECHAMENTO (ARQUIVOS  �  FECHAMENTO) 
 

 

 O Fechamento é o local onde o usuário pode bloquear alterações do sistema. Após 

realizar os lançamentos, conferências/conciliações, exportações para as obrigações 

acessórias, geração das demonstrações, é importante efetuar o fechamento para que nada 

seja alterado no sistema. Deve ser realizado por usuário supervisor.  

 Selecione a empresa e insira a competência (mm/aaaa). O sistema bloqueará desta 

competência informada para traz. Para reabri-la basta informar uma competência anterior. 
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IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 
 

 

2 . 1        IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 
 

 

 Para inserirmos os saldos anteriores no sistema, será necessário ter os saldos ou 

balanço anterior em mãos. Em seguida siga os passos: 
 

 

1º Selecionar o sistema na empresa correta e na competência que iniciará os saldos. Exemplo 

selecionamos o mês de 01/2017, na qual os saldos que digitarmos iniciarão a partir de 

12/2016. 
 

 

2º Acesse o módulo: (Relatórios/Consulta de Saldos); 
 

 

3º Informe o código da conta reduzida ou busque na lupa de consulta na tela. Após informar 

a conta e pressionar o “Enter” o sistema mostrará a seguinte tela: 
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Clique na opção: “Cadastrar Saldo Inicial” e informe o valor do saldo de cada conta 

e marque se o saldo encontra-se em Débito ou Crédito. Atenção com a natureza das contas: 
 

 

Ativo – Natureza Devedora e Passivo – Natureza Credora. 
 

 
 
 

EXEMPLO PRÁTICO 
 

1) Desejamos informar ao sistema o saldo de R$ 500,00 na conta caixa, para isso 

digitamos em Débito a conta caixa, no campo Crédito ficará vazio, no campo histórico 

podemos usar um chamado “saldo de abertura”, no dia ficará 31/12 e no valor: R$ 

500,00. 
 

2) Desejamos informar ao sistema o saldo de R$ 5.000,00 na conta de capital social, 

para isso em Débito ficará vazio, e digitamos em Crédito a conta de capital social, 

no campo histórico podemos usar um chamado “saldo de abertura”, no dia ficará 

31/12 e no valor: R$ 5.000,00. 

 
O mesmo faremos com todas as demais contas patrimoniais da empresa. 
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LANÇAMENTOS 
 

3 . 1 NOVO LANÇAMENTO (LANÇAMENTOS  �  CONTABILIDADE - NOVO LANÇAMENTO) 

 

 Na tela do novo lançamento contábil o sistema permite mais opções para os 

lançamentos manuais, como realização de partidas dobradas e a realização de lançamentos 

do ano inteiro dentro do mesmo lote sem a necessidade de alterar a competência. 

 
 

 

 
 

 

 

Clique em   caso tenha feito as amarrações de Históricos X Contas, (Item 

“1.10”). Agora basta colocar o histórico que as contas débito e crédito aparecerão 

automaticamente. 
 

A opção dos  tem a função de evidenciar apenas os 

lançamentos que possuem diferenças entre Débitos e Créditos, permitindo o usuário localizar 

diferenças de maneira mais ágil e efetuando as devidas correções. 

 

Competência: Selecione o mês correspondente para lançamento ou a opção multi-mês que 

possibilita a realização de lançamentos de diferentes meses sem a necessidade de alterar 

as competências. 
 

Lote: Insira um nome para o lote, nele constará todos os lançamentos. 
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Fórmula: O usuário seleciona como será o lançamento que irá iniciar, dentre as opções: 
 

 -1 Débito com 1 Crédito: lançamento simples. 

 -1 Débito com N Créditos: mais de um crédito para o mesmo débito. 

 -1 Crédito com N Débitos: mais de um débito para o mesmo crédito. 

 -N Débitos com N Créditos: mais de um débito para mais de um crédito. 
 

 

 

Dia: Informe o dia do lançamento dentro do mês selecionado ou a data (mm/aaaa). 

 

Débito: Informe a conta de débito para o lançamento. Em frente a descrição da conta o 

sistema traz o saldo da conta. Se digitar uma nova conta e pressionar o “enter” o sistema 

emitirá um aviso que a conta não está cadastrada se o usuário deseja cadastrar agora, basta 

pressionar “sim” ou “não”. 

 

Crédito: Informe a conta de crédito para o lançamento. Em frente a descrição da conta o 

sistema traz o saldo da conta. Se digitar uma nova conta e pressionar o “enter” o sistema 

emitirá um aviso que a conta não está cadastrada se o usuário deseja cadastrar agora, basta 

pressionar “sim” ou “não”. 

 

Histórico: Informe o código do histórico, para identificar do que se trata o lançamento. 

 

Complemento: Informe os dados específicos do lançamento. 

 

Valor: Informe o valor do lançamento. 

 
 

Observação: Os campos de local e centro de custo não são obrigatórios, devem ser utilizados 

quando a empresa separa por departamentos a contabilidade. 

 

 

 Para realizar um novo lançamento pressione o botão “insert”, para inserir um novo 

item pressione o botão de “+” do teclado, para apagar pressione “delete”, para consultar 

pressione “esc”. Nesta tela o sistema tem as opções de repetição de lançamento e repetição 

de complemento. Informa a quantidade de lançamentos realizados e os valores totais. 
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ÍCONES DE ATALHOS 

 - Realiza a consulta na tela dos lotes os respectivos lançamentos criados. 

 - Realiza a consulta em relatório do lote selecionado. 

 - Realiza a impressão do lote selecionado. 

 - Realiza a validação dos lançamentos já realizados ajustando se necessário a 

ordenação dos lançamentos. 

 - Realiza a cópia de lotes para a mesma empresa/competência ou diferentes. 

 - Cria uma planilha de lançamentos em branco onde o usuário anota os lançamentos 

contábeis. 

 - Realiza a troca de conta efetuando um “De” “Para”, informe a conta antiga e a nova. 

 

 

3 . 2  CONTABILIDADE   (LANÇAMENTOS   �    CONTABILIDADE) 
 
 

 Neste item o usuário realiza os lançamentos contábeis, informando o lote (uma espécie 

de caixa para separar os tipos de lançamentos, exemplo: Despesas, Extratos, Provisões, etc.), 

as contas para débito e crédito e demais dados. 
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Lote: Insira um nome para o lote, nele constará todos os lançamentos. 

Débito: Informe a conta de débito para o lançamento. Em frente a descrição da conta o 

sistema traz o saldo da conta. 

Crédito: Informe a conta de crédito para o lançamento. Em frente a descrição da conta o 

sistema traz o saldo da conta. 

Histórico: Informe o código do histórico, para identificar do que se trata o lançamento. 

Complemento: Informe os dados específicos do lançamento. 

Dia: Informe o dia do lançamento dentro do mês selecionado. 

Valor: Informe o valor do lançamento. 

 

 Para realizar um novo lançamento pressione o botão “insert” e para apagar pressione 

“delete”, para consultar pressione “esc”. Nesta tela o sistema tem as opções de repetição de 

lançamento e repetição de complemento. Informa a quantidade de lançamentos realizados e 

os valores totais. 

 

ÍCONES DE ATALHOS 

 

 - Realiza a consulta na tela dos lotes os respectivos lançamentos criados. 
 

 - Realiza a consulta em relatório do lote selecionado. 
 

 - Realiza a impressão do lote selecionado. 
 

 - Realiza a validação dos lançamentos já realizados ajustando se necessário a 

ordenação dos lançamentos. 
 

 - Realiza a cópia de lotes para a mesma empresa/competência ou diferentes. 
 

 - Cria uma planilha de lançamentos em branco onde o usuário anota os lançamentos 

contábeis. 
 

 - Realiza a troca de conta efetuando um “De” “Para”, informe a conta antiga e a nova. 
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3 . 3  PROGRAMADO   (LANÇAMENTOS   �    PROGRAMADO) 
 

 

Neste item o usuário tem a possibilidade de digitar os lançamentos que se repetem 

todos os meses, como por exemplo, contas de energia elétrica, água/gás, telefonia/internet. 

 Porém os lançamentos efetuados nesta tela não estarão totalmente prontos, pois não 

há como saber o valor, o dia exato, dentre outros dados, com isso, o sistema permite deixar 

os campos vazios para no mês em que ocorrer o fato gerador se conclua o mesmo. Após 

efetuar o lançamento programado o usuário deve clicar no botão gravar. 
 

 

 
 

 

3. 4  INTERMEDIÁRIO   (LANÇAMENTOS   �    INTERMEDIÁRIO) 
 

 Este item tem a função de executar os lotes que foram programados. O sistema 

permite inserir os campos que ficaram em brancos no lançamento inicial, após isso o usuário 

clica no botão “Gerar” para concluir o lançamento neste mês. O sistema criará o lote na tela 

da “Lançamentos Contábeis”. 
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3 . 5  MULTI-MÊS   (LANÇAMENTOS   �    MULTI-MÊS) 
 

 No lançamento multi-mês o usuário tem as mesmas opções do lançamento de 

contabilidade comum, a única diferença entre as telas é a possibilidade de se digitar os 

lançamentos sem a necessidade de alterar os meses.  

 

 

 

3 . 6  EXCLUSÃO DE LOTES/LANÇAMENTOS  (LANÇAMENTOS � EXCLUSÃO DE LOTES) 
 

 Neste item o usuário realiza a exclusão de lotes inteiros ou somente determinados 

lançamentos. Para isso, informe os dados e clique no ícone da lixeira. 
 

 

 

 

 

Observação: No sistema temos opção de recuperar lotes e lançamentos excluídos. Para isso o 

usuário precisa acessar os parâmetros do sistema: 

(Arquivos/Parâmetros 1.11 - Armazenar Lotes Excluídos?) e selecioná-lo como “Sim”. 

Após isso na tela de Exclusão de Lotes teremos o seguinte ícone . Clicando nela o sistema 

possibilita a recuperação dos dados. 
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3 . 7  CONCILIAÇÃO DE CONTAS  (LANÇAMENTOS   �    CONCILIAÇÃO DE CONTAS) 
   

Neste item o usuário realiza conciliação/conferência e acerto dos lançamentos 

realizados. Seleciona as opções solicitadas pelo sistema e para conciliar basta clicar no botão 

da barra de espaço do teclado.  
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Para marcar todos os lançamentos como “conciliados” de uma única vez, clique no 

ícone do lápis  . 
 

Para desmarcar todos os lançamentos como “não conciliados” de uma única vez, basta 

clicar no ícone da lixeira  . 

 

3 . 8  ATUALIZAÇÃO DE SALDOS  (LANÇAMENTOS   �    ATUALIZAÇÃO DE SALDOS) 
 

 

Os saldos podem ser atualizados após realizar todos os lançamentos contábeis no 

sistema (se houver necessidade). Para isso, informe o período e clique no tambor verde para 

que seja efetuada a atualização de saldos de todas as contas contábeis. 

 

 

 

 

 

3 . 9  IMPORTAÇÕES DE LANÇAMENTOS (LANÇAMENTOS � IMPORTAÇÃO DE 
LANÇAMENTOS) 

 
  

O sistema tem a possibilidade de realizar importações de lançamentos contábeis com 

diversos layouts.  Neste item temos o “Layout Intsys” que é o layout interno do sistema e pode 

ser obtido em (lançamentos / importação de lançamentos) clicando no ícone de layout de 

importação  . 

 

 

 

 (Gerador de Modelo): Está opção o sistema permite ao usuário criar layouts próprios a 

partir de uma planilha do MS Excel, um arquivo em formato txt, etc. Entre em contato com 

nosso suporte técnico para maiores informações. 
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3 . 10  IMPORTAÇÃO SPED CONTÁBIL (LANÇAMENTOS � IMPORTAÇÃO SPED CONTÁBIL) 
   

Neste item as importações são realizadas por meio dos arquivos em formato txt com 

o “Layout do Sped Contábil”. Selecione o caminho do arquivo ou pasta e informe o plano de 

contas e o tipo de conta que o sistema deverá importar “analítica” ou “sintética”, após estas 

informações clique no ícone do raio para concluir a importação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . 11  OFX - EXTRATOS BANCÁRIOS (LANÇAMENTOS � IMPORTAÇÃO EXTRATO OFX) 
   

Neste item as importações são realizadas por meio dos arquivos na extensão OFX 

que os sites bancários geram dos extratos. Para realizar a importação desse tipo de arquivo, 

deve-se: 
 

 

1º Entrar no site do banco respectivo e gerar o arquivo mensal do extrato bancário em 

formato OFX, salve em uma pasta do computador. 
 

2º Acesse o sistema da contabilidade em: (Lançamentos/Importação Extrato OFX) selecione o 

arquivo ou a pasta.  
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3º Clique no botão  , o sistema mostrará todos os valores e dados do extrato 
bancário, anote a informação que o sistema trará no campo ‘C/C” após anotar clique no 

botão importar , que o sistema abrirá a tela de configuração do extrato. 
 
 

 
 
 
4º Informe o código do banco, por exemplo, “341 Itaú” e insira o código da empresa e o 

plano de contas do sistema. Após isso informe a conta corrente que realizamos a anotação 

anteriormente, digite as identificações que o sistema mostrou conter no extrato, exemplo: 

“Sispag Salários”, selecione se corresponde a “entrada” ou “saída” e digite quais serão as 

contas de débito e crédito e histórico e grave. Com isso volte a tela anterior analise o arquivo 

novamente e insira os dados do lote e importe.  

 

 

3. 12  LANÇAMENTOS EXCEL – EXTRATOS BANCÁRIOS (LANÇAMENTOS � IMPORTAÇÃO DE 
LANÇAMENTOS EM EXCEL) 
   

Neste item as importações são realizadas por meio dos arquivos na extensão XLS. 

Para realizar a importação desse tipo de arquivo, deve-se configurar para que o sistema 

identifique as colunas que buscará os dados. 
 

 - Item de configuração de layout 
 

 

 

Multi-pastas ao selecionar a opção como “sim” tem a funcionalidade do sistema carregar 

dados de várias planilhas. 
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Exemplo de Layout 

 

 

 

Após configurar selecione o caminho do arquivo ou pasta e clique no botão  

para que a leitura das informações seja realizada. Confira os dados processamentos, indique 

o nome do Lote e peça para importar no final da tela. 

 

 

RELATÓRIOS 
Na opção de “Relatórios” do sistema é o local onde encontramos as demonstrações contábeis, 

tais como: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado dos Exercícios, Razão, entre 

outros. 

 

4. 1  APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (RELATÓRIOS � A.R.E.) 
 

 

A apuração de resultado do exercício (A.R.E.) tem a função de apurar se o exercício 

apresentou lucro ou prejuízo. Para fazer o A.R.E. basta acessar (Relatórios/ARE) inserir o nome 

para o lote, por exemplo, “Ap do Exercício”, “Fechamento”, etc e em seguida informar o último 

dia do mês e no campo “conta de lucro” e no campo “conta de prejuízo” informe as respectivas 

contas reduzidas. 
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4. 2  DIÁRIO GERAL  (RELATÓRIOS    �   DIÁRIO GERAL) 
 

  

 Está demonstração contábil traz diariamente o que foi realizado nos lançamentos do 

sistema. Na tela de emissão selecione os dados solicitados pelo sistema e emita o relatório. 
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4. 3  BALANÇO PATRIMONIAL  (RELATÓRIOS  �  BALANÇO) 
 

 No Balanço Patrimonial o sistema evidencia todas as contas patrimoniais da empresa 

Ativo e Passivo (bens/direitos e as obrigações). 

 

 

 

 

4. 4  BALANÇO DUAS COLUNAS         (RELATÓRIOS � BALANÇO DUAS COLUNAS) 
 

 

No Balanço Patrimonial 2 colunas o sistema mostra em uma única página as contas do 

Ativo e do Passivo. Facilitando a visualização completo do que se apurou no exercício. 
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4. 5  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO     (RELATÓRIOS � D.R.E.) 
 
 

 

 Na demonstração de resultado do exercício o sistema evidencia todas as receitas e 

despesas do exercício, com a informação se gerou lucro ou prejuízo. 
 

As contas presentes nesse relatório são previamente configuradas em 

“Arquivos/Contas” conforme o item: “1.9”. 

 
 

 

 

 

 

De acordo com o regime tributário da empresa, analise em “Arquivos / Parâmetros” 

como estão configurados os parâmetros abaixo: 

 

3.1.12- Classificação DRE Lucro Presumido igual Lucro Real 

 

3.1.17- DRE diferenciado para Empresas Filantrópicas 

 

 

4. 6  D.R.E. - VIA CONFIGURADOR     (RELATÓRIOS � D.R.E. - VIA CONFIGURADOR) 
 
 

 Esta demonstração de resultado do exercício é configurada todas as classificações 

pelo usuário, conforme o item: “1.13”. Atenção no momento da configuração com a opção 

Regime / Modelo. 
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4. 7  D.R.E. CONFERÊNCIA  (RELATÓRIOS � D.R.E. CONFERÊNCIA) 
   

Neste D.R.E. Conferência não necessita de configuração, porém tem a função apenas 

para conferência de valores e dados, devido não ter o layout definido pelo fisco. 
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4. 8  D.R.E. CONFERÊNCIA 2 COLUNAS   (RELATÓRIOS � D.R.E. CONFERÊNCIA 2 COLUNAS) 
 

 

 O relatório do D.R.E. conferência 2 colunas, da mesma forma que o balanço de duas 

colunas ele evidencia em uma única página as informações das receitas e despesas com o 

resultado do exercício. Deve ser utilizado como conferência apenas. 
 

 

 

 

4. 9  RAZÃO   (RELATÓRIOS    �  RAZÃO) 
 

 

 No relatório razão o sistema possibilita a visualização de uma ou mais contas 

simultaneamente. O usuário informa os dados solicitados pelo sistema e clica no botão 

visualizar. 
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4. 10  BALANCETE   (RELATÓRIOS  �  BALANCETE) 
 

 

 No relatório do Balancete são evidenciadas todas as contas com movimento contábil 

(Ativo, Passivo, Receitas e Despesas) mostrando que o exercício obteve lucro ou prejuízo, com 

colunas de saldo anterior, débito, crédito e saldo atual. 

 

 

 

 

 

4. 11   D.O.A.R.  (RELATÓRIOS      �     DOAR) 
 
 

 A (D.O.A.R.) é uma Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos, que indicará 

as modificações na posição financeira, evidenciando todas as origens de recursos (que são 

representadas pelos aumentos no capital circulante líquido) e as aplicações de recursos (que 

são representadas pela redução do capital circulante líquido entre o início e o término de 

determinado período. Para emitir no sistema deve clicar no ícone do lápis e digitar os valores 

para a geração do relatório. 
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4. 12  D.V.A.       (RELATÓRIOS  �  DVA) 

 A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é o informe contábil que evidencia, de 

forma sintética, os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa em 

determinado período e sua respectiva distribuição. A riqueza gerada pela empresa, medida 

no conceito de valor adicionado, é calculada a partir da diferença entre o valor de sua 

produção e o dos bens e serviços produzidos por terceiros utilizados no processo de produção 

da empresa. Clique no ícone de configurador  para realizar as informações necessárias 

e estrutura do relatório. Após a configuração basta emitir nos períodos desejados. 

 
 
 

 

4. 13  D.F.C  INDIRETO (RELATÓRIOS  �  DFC - MÉTODO INDIRETO) 
 
 

 

 

 

 A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de 

dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.  
 

No sistema o DFC é obtido no modelo direto ou indireto. No indireto o usuário necessita 

configurar essa demonstração da mesma maneira que o DVA. Dentro de “Arquivos/Contas” 

temos o botão para o usuário selecionar as contas que irão para o DFC (conforme item “1.9”).  

Clique no ícone de configurador  para realizar as informações necessárias e estrutura 
do relatório. Após a configuração basta emitir nos períodos desejados. 
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4. 14  D.F.C  DIRETO (RELATÓRIOS  �  DFC - MÉTODO DIRETO) 
 

 

 

 No DFC pelo modelo direto o usuário também necessita configurar essa demonstração 

da mesma maneira que o método indireto. Dentro de “Arquivos/Contas” temos o botão para 

o usuário selecionar as contas que irão para o DFC (conforme item “1.9”). No ícone de 

configurador  para realizar as informações necessárias e estrutura do relatório e após 

a configuração basta emitir nos períodos desejados. 
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4. 15  C.M.V      (RELATÓRIOS  �  CMV) 
 
 

 O CMV (custo de mercadoria vendida) é o custo que a empresa destina para a 

produção de cada produto, para ser apurado basicamente devemos utilizar o estoque inicial 

+ compras – estoque final. No sistema temos o ícone de configuração para que o usuário 

possa configurar de acordo com a necessidade e estrutura desejada, semelhante as 

demonstrações do DFC e DVA. 
 

 

 
 

4. 16  D.M.P.L.   (RELATÓRIOS  �  DMPL) 
 
 A DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Uma demonstração 

completa e abrangente já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio 

líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não 

derivadas do lucro. Para a geração no sistema é necessário realizar a configuração antes da 

emissão. As informações deste Dmpl serão levadas ao Sped Contábil (ECD). 
 

 

Clique no ícone de configurador 

 para realizar as 
informações necessárias e 
estrutura do relatório.  

Após a configuração basta emitir 
nos períodos desejados. 
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4. 17  D.M.P.L. (ITG 2002)   (RELATÓRIOS  �  DMPL - ITG 2002) 
 
 Esse seria um modelo próprio da Demonstração das mutações do patrimônio líquido 

para as empresas sem fins lucrativos (modelo ITG 2002).  

 

 

 

4. 18  D.L.P.A   (RELATÓRIOS  �  DLPA) 
 
 

O DLPA – Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, evidencia as alterações 

ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido. No 

sistema é necessário clicar no ícone de configuração para informar as contas que irão compor 

essa demonstração. Estas informações preencherão a DLPA do Sped Contábil (ECD). 
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4. 19  D.R.A.   (RELATÓRIOS  �  DRA) 
 
 

A DRA (demonstração do resultado abrangente) tem a função de demonstrar 

alterações no patrimônio líquido de uma sociedade durante um período, decorrente de 

transações e outros eventos e circunstâncias não originadas dos sócios. Isso inclui todas as 

mudanças no patrimônio durante o período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos 

sócios e distribuições aos sócios. No sistema é necessário realizar a configuração antes da 

emissão. 

4. 20  TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO    (RELATÓRIOS  �  TERMOS) 
 
  

Este item o usuário emite os termos de abertura e encerramento para os livros diário 

geral, razão, lalur. Na tela de emissão selecione entre abertura ou encerramento e o modelo 

(Original, Instrução normativa n° 107/2008 ou Jucesp). Informe os dados solicitados pelo 

sistema e emita o termo. 
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4. 21  RELATÓRIOS LUCRO REAL - DRE   (RELATÓRIOS  � LUCRO REAL � DRE) 
 

 

Este relatório tem o objetivo de preencher os dados do Dre do sistema para a extinta 

DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), para isso clique no 

ícone do lápis e preencha as fichas da dipj com valores ou contas contábeis. Após isso o 

usuário pode realizar a emissão dessa demonstração. 

  
 

 

4. 22  RELATÓRIOS LUCRO REAL - DLPA  (RELATÓRIOS  � LUCRO REAL � DLPA) 
 
 

O DLPA – Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, evidencia as alterações 

ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido. No 

sistema é necessário clicar no ícone do lápis e preencher os dados com as contas contábeis ou 

valores. Estas informações preencherão a DLPA do Sped Contábil. 
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4. 23  RELATÓRIOS LUCRO REAL - LALUR  (RELATÓRIOS  � LUCRO REAL � LALUR) 
 
 

O Lalur é o livro da apuração do lucro real, ele tem a função é ajustar os 

demonstrativos contábeis à declaração do Imposto de Renda com adições e exclusões ao lucro 

líquido do período-base, apurando-se a base de cálculo do Imposto de Renda devido e 

controle de valores que devam influenciar a determinação do Lucro Real de períodos-base 

futuros e que não constem da escrituração comercial. 

 No sistema o usuário informa quais são as contas ou valores para adições e exclusões, 

após informar estes dados irá gravar para emitir o livro e as Darf’s de Irpj e Csll. 

4. 23  (RELATÓRIOS  � LUCRO REAL � DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DO IR) 
 

O relatório da demonstração do cálculo do IR, evidencia os valores que foram 

destinados para a base de cálculo e valor do imposto de renda. Estes dados são levados 

para a Dipj ao clicar no ícone do lápis e informar os dados de contas ou valores. 
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4. 24  (RELATÓRIOS  � LUCRO REAL � DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DA CSLL) 

 

O relatório da demonstração do cálculo da CSLL, evidencia os valores que foram 

destinados para a base de cálculo e valor do imposto da contribuição social. Estes dados são 

levados para a antiga Dipj ao clicar no ícone do lápis e informar os dados de contas ou 

valores. 

4. 25  (RELATÓRIOS  � LUCRO REAL � DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL) 
 

 

O relatório da demonstração do lucro real, evidencia os valores que foram destinados 

para a apuração do lucro real e os impostos irpj e csll. Estes dados da Lalur são levados para 

a antiga Dipj ao clicar no ícone do lápis e informar os dados de contas ou valores. 

4. 26  NOTAS EXPLICATIVAS (RELATÓRIOS  � NOTAS EXPICATIVAS) 

As Notas Explicativas são acompanhadas das demonstrações contábeis para detalhar 

informações para a correta interpretação dos dados. 

 

 



Passo a Passo Contabilidade 
 

54 

 

4. 27  CONSULTA DE SALDOS (RELATÓRIOS  � CONSULTA DE SALDOS) 

 A consulta de saldos tem a função de mostrar de forma sintética o total dos débitos, 

créditos e saldo atual de todas as contas de último nível do plano de contas. Com o uso das 

setas o usuário pode passar de uma conta para outra, no tambor verde tem a opção de 

atualização de saldos e na lupa tem a função de gerar um relatório do que está sendo 

visualizado. 

4. 28  DEMONSTRATIVO DE LOTES (RELATÓRIOS  � DEMONSTRATIVO DE LOTES) 

 
  

O Demonstrativo de Lotes do sistema traz o total de débitos e créditos por lote de 

acordo com o período informado. No campo “Diferença” na tela de emissão o usuário pode 

selecionar todos os lotes ou somente os lotes com diferença entre débitos e créditos. 
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4. 29  (RELATÓRIOS     �     DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS) 
 

O relatório do demonstrativo anual de receitas e despesas, evidencia o total de 

débitos e créditos das contas de resultados separadas por mês em uma mesma página, 

facilitando a conferência dos usuários. 

 

4. 30 DEMONSTRATIVO CONTÁBIL (RELATÓRIOS  � DEMONSTRATIVO CONTÁBIL) 
 

 

O relatório do demonstrativo contábil é anual e evidencia o total das receitas e 

despesas apenas os saldos separados por mês e no rodapé traz a tabela progressiva anual 

do imposto de renda e o cálculo do imposto.
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LIVRO CAIXA 
 

  5. 1 RELATÓRIO DO CAIXA ( LIVRO CAIXA  � RELATÓRIO DO CAIXA) 
 

O relatório do caixa irá evidenciar todos os lançamentos das contas liberadas para 

o caixa separados por “Entrada”, “Saída” e “Saldo”. 

 

 

 

 
  5. 2 CAIXA SINTÉTICO ( LIVRO CAIXA  � RELATÓRIO DO CAIXA SINTÉTICO) 

 

O relatório do caixa sintético irá evidenciar todos os lançamentos apenas por valores 

de “Saldo Anterior”, “Entrada”, “Saída” e “Saldo Atual”. 
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  5. 3 MOVIMENTAÇÃO POR HISTÓRICOS ( LIVRO CAIXA � MOVIMENTAÇÃO POR 
HISTÓRICOS ) 

 

O sistema trará o relatório separado por históricos, facilitando a compreensão das 

informações digitadas. 

Exemplo: 

Dia 10 recebemos uma entrada de R$ 2.000,00 – Histórico Transferência Bancária; 

Dia 12 tivemos uma saída de R$ 200,00 – Histórico Despesas com Alimentação; 

Dia 15 tivemos uma saída de R$ 150,00 – Histórico Despesas com Transporte; 

 

Ao emitir o relatório de movimentação por histórico será possível analisar todas as entradas 

e saídas detalhadas, temos o modo analítico e sintético. 

 

 

  5. 4 MOVIMENTAÇÃO POR CONTAS ( LIVRO CAIXA � MOVIMENTAÇÃO POR 
CONTAS ) 

 

O sistema trará o relatório separado por contas, facilitando a compreensão das 

informações digitadas. Geralmente é utilizado quando a empresa tem mais de uma conta 

liberada para o caixa tratando-se de equivalente de caixa. 
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ATIVO PERMANENTE 
5. 1 ATIVO PERMANENTE - GRUPOS (ATIVO PERMANENTE � GRUPOS) 
 
   

O cadastro dos grupos de ativo permanente, tem a função de unificar os mesmos tipos 

de ativos, por exemplo: O grupo de máquinas e equipamentos, veículos, computadores e 

periféricos, dentre outros.  

Para realizar o cadastro de um novo grupo, informe um código disponível pelo sistema, 

a sua descrição e grave. O campo das contas de integração somente deve ser preenchido 

caso a integração para a contabilidade seja realizada por grupos, informando as contas de 

débito e crédito na depreciação, aquisição, venda. 
 

 

 
 

5. 2 ATIVO PERMANENTE - ÍTENS  (ATIVO PERMANENTE � ÍTENS) 

 
O cadastro do ativo permanente é disponibilizado no sistema fiscal e contábil. 

Devemos informar o grupo e um código disponível com sua respectiva descrição. Informe 

também: data de aquisição, data de início do uso, o valor de aquisição, taxa anual de 

depreciação, os demais campos não são obrigatórios pelo sistema. 

 

Aba Contabilização 

Informe as contas de débito e 

crédito para que o sistema 

realize as integrações por ítem. 
 

Já as abas “Ciap”, “Créditos 

Pis/Cofins” e “Contas” são de 

utilização do sistema fiscal. 
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5. 3 RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO     (ATIVO PERMANENTE � RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO) 
 
 

 Este é o relatório de depreciação dos ativos da empresa. Nele são evidenciados os 

valores de depreciação de apuração: mensal ou anual por item ou por grupos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 4 LIVRO DO ATIVO PERMANENTE (ATIVO PERMANENTE � LIVRO DO ATIVO PERMANENTE) 
   

O livro do ativo permanente traz os dados específicos do bem e dados da compra do 

item. 
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5. 5 ATIVO PERMANENTE - INTEGRAÇÃO  (ATIVO PERMANENTE � INTEGRAÇÃO) 

 

 

5. 6    IMPORTAÇÃO DE GRUPOS (ATIVO PERMANENTE � IMPORTAÇÃO DE GRUPOS) 
 

O sistema permite realizar a importação dos grupos dos ativos permanentes, ao invés 

de realizar a criação dos cadastros de forma manual. Para isso é necessário elaborar um 

arquivo em extensão txt de acordo com o layout do sistema. 
 

 
 
 

5. 7    IMPORTAÇÃO DE ITENS  (ATIVO PERMANENTE � IMPORTAÇÃO DE ITENS) 
 

 

O sistema permite realizar a importação também dos itens permanentes (ativos 

imobilizados), ao invés de realizar a criação dos cadastros de forma manual. Para isso é 

necessário elaborar um arquivo em extensão txt de acordo com o layout do sistema. O layout 

está no ícone de “Layout de Importação”. 

 

 

A integração do ativo pode ser 

realizada por grupos ou por itens. Na 

tela de integração o usuário informa o 

nome do lote exemplo: “depreciação” 

o tipo de depreciação “mensal” ou 

“anual” e tipo de integração: 

“compra”, “venda”, “depreciação” ou 

total. 
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EXPORTAÇÕES 
 

6. 1  SPED CONTÁBIL     (EXPORTAÇÕES � SPED CONTÁBIL) 
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Trata-se da atual exportação dos arquivos para o Sped ECD (Escrituração Contábil 

Digital) que atende o leiaute 4 e 5 aptos para gerar os arquivos dos Anos-base 2015 e 

2016. Previamente a geração do arquivo do Sped ECD recomenda-se: 

 

- Realizar o Enceramento do Exercício para apurar o resultado da empresa, não podendo 

haver diferença entre o Ativo e Passivo + Patrimônio Líquido. 

 

- Visualizar as demonstrações contábeis (Balanço, Dre, etc); 

 

- Associar as contas válidas do plano de contas da empresa com o plano referencial do Sped; 

 

- Verificar se consta completo e atualizado o cadastro dos sócios e contadores da empresa1; 

 

- Atualizar os saldos das contas contábeis. 

 

- Ter instalado no computador a atual versão do PVA do Sped Ecd. 

6. 2   SPED ECF (EXPORTAÇÕES � SPED ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) 
 
 

 Esta é a tela para realizar as configurações e em seguida geração do arquivo para 

ser importado no validador do Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal). 

  - Este é o ícone que tem a função de realizar a geração do arquivo; 
 
 

 - Este é o ícone que realiza a configuração de cada empresa em separado, como 

por exemplo, parâmetros de tributação, parâmetros complementares, dentre outros. 

 

 - Este é o ícone de configuração de registros específicos por plano de contas. 
  

 

 - Este é o ícone para realizar a associação do plano de contas do sistema 

Módulos com o(s) plano(s) de contas referencial(is) do SPED. 

                                                           
1 O campo Responsável RFB que contém no cadastro dos Sócios e Contadores, foi criado para atender uma 
obrigatoriedade na assinatura do Sped ECD na qual informa que no mínimo, um contador/contabilista e um 
Sócio com e-CNPJ ou e-PJ (Qualificação001) do declarante são necessário para realizar a assinatura. E apenas 
um signatário deve ser assinado como responsável legal para a validação junto a RFB. 
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6. 6   SPED ECF – LALUR  (EXPORTAÇÕES � SPED ECF – LALUR) 
 

 

Acessando o LALUR no sistema Módulos encontraremos as opções abaixo: 

-Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150); 

-Parte A (Demonstração do Lucro Real) (M300); 

-Parte B (Identificação das Contas) (M010); 

-Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500); 

-Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real (N500 / N630); 

 

Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150)  

Os valores para a Demonstração do Resultado Líquido são extraídos do balanço 

através da Associação de contas do Plano de cada empresa com o Plano Referencial SPED. 

Essa tela não permite incluir, alterar ou excluir valores, deverá ser visualizada apenas para 

realizar a conferência dos valores de resultado. 
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Parte A - Demonstração do Lucro Real (M300) 

Informe os valores de Adições e Exclusões para cada item da Parte A. Nessa mesma 

tela é possível relacionar os itens da Parte A com a Parte B. Selecione o registro e tecle 

“Insert” para incluir a conta referente à parte B quando necessário. A aba Parte B é um campo 

para informar o valor da parte A e parte B. 
 

Parte B - Identificação das Contas (M010) 

 Antes de iniciar os lançamentos da Parte B é necessário criar as contas que possuem 

saldos para as Adições e Exclusões do LALUR. Informe a Empresa e o Ano Base para criar a 

conta da Parte B. O campo código é de livre atribuição pelo usuário conforme manual de 

orientação do SPED ECF. 
 

 
 

Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500) 

Informe os valores da Parte B do LALUR para controle de saldo das contas utilizadas 

para Adição ou Exclusão na Base de Cálculo do IRPJ. Clique sobre o registro e tecle “Insert” 

para incluir o lançamento, em seguida efetue a gravação. 
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Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real (N500 / N630) 

 Após todos os lançamentos da Parte A e Parte B do LALUR, informe as deduções caso 

haja valores para concluir o cálculo do IRPJ. 

 

 
 

Funções no Teclado: 

Insert = Incluir Lançamento       Enter = Alterar Lançamento      Delete = Excluir Lançamento 

 

6. 7   SPED ECF – LACS  (EXPORTAÇÕES � SPED ECF – LACS) 
 

Acessando o LACS no sistema Módulos encontraremos as opções abaixo: 

-Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150); 

-Parte A (Demonstração do Lucro Real) (M350); 

-Parte B (Identificação das Contas) (M010); 

-Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500); 

-Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real (N650 / N670); 
 

Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150)  

Os valores para a Demonstração do Resultado Líquido são extraídos do balanço 

através da Associação de contas do Plano de cada empresa com o Plano Referencial SPED. 

Essa tela não permite incluir, alterar ou excluir valores, deverá ser visualizada apenas para 

realizar a conferência dos valores de resultado. 
 

Parte A - Demonstração do Lucro Real (M350) 

Informe os valores de Adições e Exclusões para cada item da Parte A. Nessa mesma 

tela é possível relacionar os itens da Parte A com a Parte B. Selecione o registro e tecle 

“Insert” para incluir a conta referente à parte B quando necessário. A aba Parte B é um campo 

para informar o valor da parte A e parte B. 
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Parte B - Identificação das Contas (M010) 

 Antes de iniciar os lançamentos da Parte B é necessário criar as contas que possuem 

saldos para as Adições e Exclusões do LACS. Informe a Empresa e o Ano Base para criar a 

conta da Parte B. O campo código é de livre atribuição pelo usuário conforme manual de 

orientação do SPED ECF. 
 

 

 
 

Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500) 

Informe os valores da Parte B do LACS para controle de saldo das contas utilizadas 

para Adição ou Exclusão na Base de Cálculo do IRPJ. Clique sobre o registro e tecle “Insert” 

para incluir o lançamento, em seguida efetue a gravação. 
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Cálculo da CSLL sobre o Lucro Real (N650 / N670) 

 Após todos os lançamentos da Parte A e Parte B da LACS, informe as deduções caso 

haja valores para concluir o cálculo da CSLL. 

 

 

 

Funções no Teclado: 

Insert = Incluir Lançamento       Enter = Alterar Lançamento      Delete = Excluir Lançamento 

 

 

6. 8      ARQUIVOS DIGITAIS (EXPORTAÇÕES � ARQUIVOS DIGITAIS S.R.P. (MANAD) 
 

  
A Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) determina que seja elaborado arquivo 

texto de acordo com o layout do “Manual Normativo de Arquivos Digitais (Manad)”.  
 

Constando as informações solicitadas pelo fisco para as empresas (dados contábeis, 

como lançamentos, saldos, e demais registros). Para realizar a geração, informe o período e 

a empresa e gere o arquivo. Em seguida importe o arquivo gerado pelo sistema no programa 

SVA – Sistema de Validação de Arquivos, disponível no site da receita federal. 
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6. 9      SINCO   (EXPORTAÇÕES � SINCO) 
   

 

O programa Sistema Integrado de Coleta - Sinco - Arquivos Contábeis deve ser 

utilizado pelas pessoas jurídicas obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil os arquivos digitais e sistemas, sempre que solicitadas via intimação do fisco.  

Para realizar a geração dos arquivos no sistema selecione o período a portaria que 

foi solicitada e realize a geração. Em seguida importe os arquivos gerados no sistema do 

Sinco disponível no site da receita federal. 
 

 
 
 

6. 10      FCONT   (EXPORTAÇÕES � FCONT) 
   

 O Fcont ( Escrituração de Controle Fiscal Contábil de Transição) foi utilizado até o ano 

base de 2013, extinto a partir de 01/01/2014 substituído pelo ECF (Escrituração Contábil 

Fiscal). A geração no sistema é semelhante ao Sped Contábil, deve-se selecionar os campos 

de acordo com os dados da empresa e gerar o arquivo. Em seguida é necessário importar 

no validador da receita federal disponível no sítio do Sped. 
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INTEGRAÇÕES 
 
 

Neste tópico veremos como integrar o módulo CONTÁBIL com os módulos de FOLHA 

e FISCAL. O plano de contas 9991 - Plano de Contas Lei 11.638/07 tem todas as 

configurações de integrações prontas por isso indicamos a sua utilização. 

 

7. 1  FOLHA DE PAGAMENTO – GRUPOS (FOLHA DE PAGAMENTO � TABELA DE GRUPOS) 
   

 A tabelas de grupos da folha de pagamento tem o objetivo de agrupar os eventos 

da folha quando tem a mesma informação contábil. Por exemplo: Grupo de salários e 

ordenados (irá trazer os eventos destinados a salários), grupo de horas extras (irá trazer os 

eventos destinados a hora extra), assim como grupos de contribuições, férias, 13º salário, 

dentre outros. 

 

 
 
 

As provisões de férias e 13º salário devem ter grupos específicos com as marcações 

destinadas a cada tipo. Verificar se no sistema de folha de pagamento foi realizado o cálculo 

das integrações. 

 
 

7. 2   (FOLHA DE PAGAMENTO � TABELA DE INTEGRAÇÃO - PLANOS) 
   

As tabelas de integrações por planos contêm os dados de como o sistema irá integrar 

os dados da folha de pagamentos com as contas de débito e crédito. Para criar uma nova 

tabela ou consultar uma existente, informe o plano de contas e o grupo. 
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Analise os campos: Regime de pagamento e Regimes empregatícios. No campo 

complemento o sistema permite inserir fórmulas idênticas com as que o sistema mostra no 

rodapé para que o mesmo traga os dados automaticamente. 

 

7. 3 (FOLHA DE PAGAMENTO � TAB. INTEGRAÇÃO EMPRESA/LOCAL) 
   

As tabelas de integrações por empresa/local devem ser utilizadas somente para as 

empresas que trabalham com departamentos, contas contábeis específicas para cada setor. 

Caso contrário utilize a opção do item anterior.  

 
 

7. 4  INTEGRAÇÃO   (FOLHA DE PAGAMENTO � INTEGRAÇÃO) 
   

A Integração é simples de se realizar, basta selecionar os dados como tipo “plano” ou 

“empresa/local” informar o nome do lote exemplo “FOLHA” e clicar no ícone do raio.  
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7. 5  IMPOSTOS A RECOLHER (FOLHA DE PAGAMENTO � IMPOSTOS A RECOLHER-PLANOS) 
   

A integração dos impostos (INSS, Pis s/ Salários e IRRF) podem ser realizados por este 

item, informa o tipo “Provisão” ou “Pagamento” as contas de débito e crédito e históricos e o 

nome do Lote (não pode ter a mesma descrição do lote de integração). 

 

 
 
 

7. 6  ESCRITA FISCAL – GRUPOS (ESCRITA FISCAL  � TABELA DE GRUPOS) 
   

A tabelas de grupos da escrita fiscal tem o objetivo de agrupar os CFOP’s e Códigos 

de Serviços do sistema fiscal, quando tem a mesma informação contábil. Por exemplo: Vendas 

de mercadorias dentro do estado, Substituição Tributária, Serviços Prestados, dentre outros.  
 

 

O FGTS é integrado pela tabela 

de integração com evento e 

grupo específico. 

 

A integração dos impostos a 

recolher (Local) é cadastrada da 

mesma forma porém por 

departamentos específicos. 
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7. 7  ESCRITA FISCAL – TABELA (ESCRITA FISCAL  � TABELA DE INTEGRAÇÃO) 
 
 
 

As tabelas de integrações contêm os dados de como o sistema irá integrar as 

informações do sistema escrita fiscal e suas respectivas contas de débito e crédito.  

 

Para criar uma nova tabela ou consultar uma existente, informe o plano de contas e o 

grupo, o tipo de integrar e o pagamento, use o campo “complemento” para padronizar os 

lançamentos integrados. 

 
 

 
 
 
 

As tabelas de integrações podem ser criadas por empresa ou por plano de contas, 

porém não pode existir tabelas criadas pelas duas maneiras, como por exemplo, Empresa 01 

trabalha com o plano de contas 9991.  

 

Se criar uma tabela de integração para o plano de contas 9991 todas as empresas 

que utilizarem esse plano já possuirão a tabela criada, agora se a criação for por empresas, 

será necessário criar uma tabela específica por empresa. 
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7. 8    IMPOSTOS A RECOLHER (ESCRITA FISCAL � IMPOSTOS A RECOLHER) 
 
   

A integração dos impostos (Pis, Cofins, Irpj, Csll, Das, Icms, Ipi, Iss) podem ser realizados 

por este item, informe as contas de débito e crédito e históricos e o nome do Lote (não pode 

ter a mesma descrição do lote de integração, sugerimos “Impostos Fiscal”). 

 

 
 
 
 

 

DICA: Para que os valores dos impostos sejam integrados com sucesso, é necessário que no 

sistema Escrita Fiscal tenham sido visualizadas as guias/darf’s. 
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BACKUP 
 

8 . 1    GERAÇÃO BACKUP 
 

 

O Sistema possui um gerador de backup que permite fazer a cópia de segurança 

em qualquer local desejado, ou seja, em qualquer pasta, disquete, etc. 

Na área de trabalho, ou seja, onde ficam os ícones de todos os programas utilizados 

clique no ícone Intsys Backup; 

Digite em “Nome”, um título para o seu arquivo de backup, como por exemplo: (01-

01-2018) em seguida clique em       . 
 

O Sistema abrirá uma Janela onde você determinará o local da cópia de segurança 

e clique em salvar e o sistema efetuará o backup; 

 

 

 

8 . 2            ZIPAR/COMPACTAR SEU BACKUP 

 

Além do backup tradicional efetuado acima, o sistema permite compactar ainda 

mais sua cópia de segurança. Depois de efetuado o backup tradicional acima: 

•  Clique novamente no Ícone IntSys Backup; 

• Clique na ABA “ZIP” e clique em                  ; 

• Procure o local que onde foi efetuado o backup acima, clicando duas 

vezes em cima desse arquivo e clique em              ; . 

• O Sistema abrirá uma janela onde você determinará um local e um 

nome para a cópia de segurança, clique em salvar e o sistema efetuará a 

compactação backup; 

 

 

8 . 3      RESTAURAR SEU BACKUP 

 

• Clique no ícone de backup fora do sistema; 

• Clique na aba de “restore” e clique em    (lado inferior 

direito); 

• O Sistema abrirá uma janela onde você determinará o local onde está 

sua cópia de segurança, clique em abrir o sistema restaurará o backup; 

 

 

Feche os sistemas módulos de todas as máquinas antes de efetuar a sua cópia de segurança 

Feche o sistema de todas as máquinas antes de restaurar uma cópia de segurança. 
 



Passo a Passo Contabilidade 
 

75 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
• O sistema traz no rodapé das telas, a descrição por extenso dos campos por onde se 

passa o cursor.  
 
 

• Não há necessidade de se fechar uma tela para se abrir outra, por exemplo. 
 

 

              Ex: Ao cadastrar uma empresa, percebe-se que seu município ainda não está 

cadastrado, pode-se abrir a tela de cadastro de municípios, sem fechar a de cadastro de 

empresas, para depois dar continuidade ao cadastro do mesmo normalmente.  

 
 

• Tenha por hábito, mudar de campo com a tecla [Enter], e não a tecla [Tab]. 

 

• O Sistema traz uma barra padrão de atalhos como está abaixo (passe o mouse por 

cima dos ícones para saber sua função): 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ITENS QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NO TOPO DE TODAS AS TELAS 

 

Os itens abaixo aparecerão em todas as telas do sistema, sendo que assim todas as 

consultas, impressões de relatórios e exclusões serão feitas nas próprias telas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupa para Visualização 
Ao clicar nela abre-se uma tela para 

visualização de relatórios, com os itens da tela, 
ou (ALT + P) 

Tecla de Consulta 
Serve para consultar os itens 

cadastrados, em algumas telas 
pode-se usar o (ALT + S) 

Lixeira 
serve para a 

exclusão dos itens da 
tela, ou (ALT + E) 

Impressora 
Ao clicar nela abre-se 

uma tela para Impressão 
de relatórios, com os 

itens da tela,  
ou (ALT + I) 
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BOTÕES DA VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crm2                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

¹ INTsys CRM é um produto do Grupo Módulos que facilita a comunicação e troca de dados entre o escritório e o cliente. 

Para maiores informações entre em contato com nosso departamento de vendas. 

 
Detalhamento dos Botões da Visualização de Relatórios 

 

 
 

Botão 1: Visualiza página inteira; 
 
Botão 2: Amplia a visualização; 
 
Botão 3: Diminui a visualização; 
 
Botão 4: Vai para a primeira página; 
 
Botão 5: Vai para a página anterior; 
 
Botão 6: Vai para a próxima página; 
 
Botão 7: Vai para a última página; 
 
Botão 8: Seleciona a página 
 
Botão 9: Copia a página; 
 
Botão 10: Configurações de impressão e número de página a ser impressa, quantidade de vias. 
 
Botão 11: Imprime o relatório 
 
Botão 12: Abre relatório gerados na extensão QRP (Quick Report) 
 
Botão 13: Salva o relatório em diferentes formatos como RTF (Word), Xls (Excel), Pdf (Adobe Reader) 
 
Botão 14: Envia dados ao CRM Web (Publicação de Documentos) 1 
 
Botão 15: Cancela/Interrompe a geração do relatório. 
 
Botão 16: Fecha o relatório. 
 
 
As informações listadas seguem a ordem da esquerda para a direita respectivamente. 
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ANOTAÇÕES GERAIS 
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Este Passo a Passo tem por Finalidade suprir o Usuário apenas com os Pontos Básicos do 

Sistema, para dúvidas mais técnicas, favor entrar em contato com o Suporte. 

 


