Modulo Tesouraria

Objetivo
O principal objetivo do modulo de Tesouraria é fechar o caixa dos operadores
de caixa do estabelecimento, conferindo se o valor total do fechamento bate com o
valor da soma das espécies recebidas.
Fazendo esta operação pelo sistema, o usuário ainda pode gerar as
informações financeiras da finalizadora com valores pré-definidos (condição de
pagamento, banco, categoria e subcategoria, etc)

Parâmetros da Tesouraria
Em Cadastros > Parceiros > Funcionários, cadastrar os operadores de caixa;

Em Cadastros > Financeiros > Finalizadoras, cadastrar as finalizadoras de caixa, da forma que o
usuário deseja conferir o caixa. Muitas vezes no PDV são cadastradas apenas as opções
cartão de crédito e débito, mas no fechamento é necessário especificar as bandeiras
(lembrando que cada estabelecimento trabalha de uma maneira)

Configure as informações que serão enviadas para o financeiro. Normalmente quando
uma finalizadora gera financeiro ela não gera Tesouraria, ou seja, será informado para
o sistema se o financeiro será gerado no momento da leitura de vendas ou após o
fechamento da tesouraria. Quem utiliza o modulo de tesouraria gera financeiro apenas
de recebimento que idêntica o cliente no caixa (exemplo: convênio e cheque)
Todas finalizadoras cadastrada irá para tesouraria, porque mesmo cheques e
convênios são conferidos no fechamento

Tesouraria
Acesso em Financeiro > Diversos > Tesouraria, permite o lançamento por: data,
estabelecimento, caixa, operador e numero do fechamento (porque um operador
pode trabalhar mais de uma vez no mesmo caixa e mesmo dia)

O sistema irá solicitar o total do fechamento (valor total da venda do operador que
esta sendo contabilizado). Logo abaixo deverão ser informados os valores em espécie,
o valor em mão que esta sendo verificado pela fiscal de caixa.

Se o valor não bater sistema informa a divergência, mas permite continuar a gravação,
para não travar possíveis quebras/sobras de caixa.
Usuário deve continuar digitando até que todos os caixas da loja sejam informados
para o dia/estabelecimento

Gera Financeiro das finalizadoras
Acesso em Financeiro > Diversos > Tesouraria, clique no botão financeiro:

Será apresentada uma sobre tela com as informações acumuladas das finalizadoras
que serão enviadas para o fluxo de caixa agrupando por: data, estabelecimento

Clique em “Gerar Lançamentos”, lembrando que serão enviadas para o financeiro
apenas as finalizadoras que foram definidas como Gerar Tesouraria: Sim

Consulte o financeiro para confirmar as informações geradas

