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Verificar o cadastro da conta a ser emitido o boleto.
Para emissão de boleto bancário e arquivo de remessa é necessário verificar antes se há o cadastro da Contas/Caixa x Tipo de
Cobrança, no menu: Cadastro – Dados Bancários - Contas/Caixas x Tipo de Cobrança. A conta a ser emitido o boleto deve estar
devidamente cadastrada.

1.0 Associando o (s) documento (s) à cobrança.
Neste item, associe os documentos gerados com a conta/caixa x tipo de cobrança que será utilizada para efetuar a
cobrança. no menu: Cobrança – Documentos x Cobrança: Indique a Conta/Caixa, selecione o tipo de documento,
clique em SELECIONA, selecione os documentos desejados e clique em INCLUI ou em TODOS e depois em
CONFIRMAR. Ao final do processo será exibida a mensagem “Cobranças associadas com sucesso”.
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2.0 Emissão de Boletos
Próximo passo é a emissão do arquivo e do boleto, pelo seguinte caminho: Cobrança – Cobrança Bancária - Emissão – Boletos
Pré-Impressos e Arquivos IntBanco. Deve ser indicada a Conta/Caixa (Mesma conta do passo 1), Tipo de Documento e clicar no
botão SELECIONA DOCUMENTOS, o sistema irá carregar a informação do Total de Documentos associado à Conta que estão
disponíveis para Impressão e depois clique em CONFIRMAR.
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Em seguida será exibida a tela auxiliar para conferência dos dados que irão compor o arquivo remessa.

Realizada a conferencia clique em OK para efetivar a geração do arquivo remessa: Nesta tela é possível verificar o diretório em
que o arquivo será salvo.

Obs.: O diretório onde serão salvos os arquivos remessa devem ser previamente indicados no seguinte caminho: Contas a
Receber [Cadastros – Dados Bancários - Contas/Caixa x Tipo de Cobrança - Procurar a conta utilizada - Clicar em 'Editar' – Abrir
a guia 'Modelos' - Indicar o caminho no campo "Diretório Padrão de Arquivo de remessa" - Confirmar].
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Nesta janela serão exibidos os documentos disponíveis para a impressão de boletos. Clique em “Imprime” e depois confirme:
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No final do processo é necessário sempre indicar que os documentos foram impressos corretamente, para que o sistema grave o
nosso número gerado nos documentos corretamente e assim evite problema de duplicidade de nosso número.

Obs.: Os documentos permanecem em aberto, no aguardo do devido tratamento pelo banco; No entanto caso necessite alterar o
valor ou data programada do (s) documento (s) deve-se CANCELAR o arquivo de remessa e gerar um novo.

3.0 Reimpressão de boleto.
Essa rotina é indicada em casos onde não existe a necessidade de qualquer alteração de vencimento ou valor (apenas
reimpressão do documento).
Caminho parâmetro: Cobrança – Cobrança Bancária – Emissão – Ficha de Compensação – Reimpressão.
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Clicar em IMPRIMIR:

4.0 Cancelamento de Boleto e arquivo Remessa.
Esta rotina tem como finalidade possibilitar a geração de nova remessa e boleto, para documentos que já passaram pela operação
de emissão. Lembrando que é OBRIGATÓRIO o cancelamento do boleto e arquivo remessa nos casos onde haja necessidade
alterar a data de vencimento ou o valor do boleto por qualquer motivo. Caminho Parâmetro: Cobrança – Cobrança Bancária –
Cancela Bloqueto e Arquivo Intbanco. Indique a conta onde foram emitidos os documentos e o período de emissão desejado.
Indique um cliente específico, para filtrar somente os documentos emitidos deste cliente. Caso contrário, deixe este campo em
branco.
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Neste momento selecione os documentos desejados e clique em CONFIRMAR. Logo após será exibida a informação confirmando
que o procedimento foi concluído com sucesso.

5.0 Alteração de Data Programada
Este item permite que você altere a data programada para recebimento de um documento, aumentando ou reduzindo o prazo.
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Clique no botão SELECIONAR DOCUMENTOS, para selecionar o documento que terá o vencimento alterado.

Altere a data programada, por meio do campo Nova Data Programada, clicando no botão Calendário.
Clique no botão CONFIRMAR, para confirmar a alteração da data. Lembrando que para documentos com boleto já emitido é
obrigatório o cancelamento do arquivo de remessa antes de alterar a data programada (Conforme indicado no item nº 4)
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6.0 Parcelamento / Agrupamento
Através deste subitem, faça o agrupamento/parcelamento de um documento. Para isto, é preciso que o campo Este documento
será parcelado ou englobado esteja selecionado no item Lançamento – Documentos – Registra conforme a imagem ilustrativa a
seguir.

Se a opção Este documento será parcelado ou englobado for selecionada durante o registro do documento, ao clicar no botão
CONFIRMA o sistema perguntará se deseja Parcelar/Englobar o documento na hora. Caso não deseje clique em não.
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Obs.: Através do item Sistema – Utilitário – Altera operação de Agrupa/Parcela é possível marcar o campo Este documento será
parcelado ou englobado em vários documentos de uma vez desde que sejam do mesmo cliente conforme a imagem a seguir.

Assistente para Parcelar / Agrupar documentos: Após a devida indicação dos documentos a serem parcelados ou agrupados o
procedimento deve ser iniciado pelo seguinte caminho: Lançamento – Documentos – Agrupa / Parcela.
Etapa 1/5 - Seleção do Cliente e Tipo de Operação: Nesta janela o botão INSERIR vem automaticamente selecionado, indique
o cliente e clique em AVANÇAR (caso necessite refinar a pesquisa indique também as datas de lançamento e o hotel).
Obs.: Apenas nas rotinas de alteração e exclusão será necessária à indicação do campo CÓDIGO, que faz referência ao número do
documento.
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Etapa 2/5 - Seleção dos Documentos de Origem: Nesta etapa, visualize os documentos referentes ao cliente escolhido e que
estão pendentes de agrupamento/parcelamento. Depois de selecionados passe os documentos para o quadro DOC´S
SELECIONADOS e clique em AVANÇAR conforme indicado na figura abaixo.

Etapa 3/5 (Dados para lançamento): Nesta etapa, faça a definição dos dados referentes ao lançamento, para facilitar a seleção
para baixa do(s) documentos(s) gerados(s).
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Etapa 4/5 - Dados do(s) novo(s) documento(s): Campos obrigatórios nesta etapa:
- Nº Parcelas(s): Informe o número de parcelas em que o(s) documento(s) selecionados serão desmembrados, ou seja, os
documentos selecionados serão desmembrados em quantas parcelas (duplicatas) você especificar aqui.
- Frequência: Informe em que unidade será definida a frequência (tempo entre parcelas) do parcelamento deste documento.
- Documento: Este documento é na realidade uma das parcelas ou o documento englobador. Digite o número deste
lançamento no Contas a Receber.
- Programada: Clique no botão Calendário para informar a data programada para o recebimento. O sistema sugere como data
programada a mesma data indicada no vencimento, porém esta data não precisa ser, necessariamente, igual ao do
vencimento.
- Valor: Digite o valor desta parcela ou documento englobador. Se as parcelas não forem do mesmo valor, indique o valor de
cada parcela manualmente. O total de parcelas tem que fechar com o valor total dos documentos selecionados.
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Etapa 5/5 - Confirmação das Operações: Nesta etapa, verifique se os dados do agrupamento/parcelamento do(s) documento(s) estão
corretos e para concluir a operação, clique no botão CONFIRMAR.

Após o término de todas as etapas o(s) novo(s) documento(s) estará disponível para emissão de boleto e também poderá ser consultado no
seguinte caminho: Contas a Receber [Consulta – Documentos].
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