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Treinamento : Controle de Faturamento pelo Comercial
Data : 02/07/2012
Objetivo : Controlar a edição dos "Layouts de NF" e "Emissão de NF" através do Setor Comercial
Pre-requisitos : Utilização da FIS , Atualizar Tabelas , Habilitar o Parâmetro
---------------------------------------------------------------------------------------------Entre no módulo SIG, atraves de seu operador e senha
Para Habilitar a nova rotina localizar os "parametros do SIG"

O objetivo desta rotina é permitir um controle dos layout de NF que são realizados no SIF, através
do SIG (Comercial) e da FIS (Ficha de Implantação de Serviço)
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Localize a NOVA aba "FATURA" após chamar um contrato cadastrado em sua FIS
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Uma vez habilitado a rotina, o comercial poderá criar e editar o "layout da NF" que antes era
tarefa do SIF. Clicando no botão NOVO é criado um novo layout, e inserido a coluna.
Valor Permitido : Valor a ser lançado Bruto na NF
Dia : Data prevista de vencimento
Lib : Liberação deste Layout para emissão (Mesmo com o valor correto, o layout precisa estar
liberado para emitir)
As demais colunas trazem informações sobre ultimas emissões
No Exemplo acima, a linha VERDE assinala que o valor permitido (12.000,00) não é o praticado
(13.000,00) no SIF
O Gerente comercial então deve modificar a coluna "valor permitido" e marcar a "liberação", de
forma a permitir o SIF utilizar o mesmo.
Observe os botões de alterar e deletar um layout, que são auto-explicativos
Mudando para o módulo SIF, e na rotina de emissão de NF, podemos verificar a "trava" inserida,
quando tentamos emitir uma NF, veja abaixo
Exemplo no SIF
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A criação de "novos" layout pelo SIF tambem são bloqueados, transferindo este controle para o SIG.
Veja exemplo
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Conclusão : Com esta nova rotina adicionamos mais poder de controle ao Comercial e a FIS, que deve
ser a porta de entrada de todos os contratos utilziados no GEO

Fim do Treinamento

02/07/2012 23:22

6 of 6

about:blank

02/07/2012 23:22

