[Manual de operação - 2018]
[Sistema gerenciador de Packing house]
Apresentação

Cadastro
Produção
Financeiro

Faturamento
Relatório
Gerencial

Fiscal
Etiqueta

Login de acesso
1- Acesso do Usuário
Digitando as iniciais aparecerá o nome
ou clicando na flecha para baixo
2- Senha do usuário
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Menu

Tela principal
1- Cabeçalho
- Contém informação da empresa e
usuário.
- Menu de acesso aos módulos
2- Área de trabalho
- Informações e avisos
3- Rodapé
- Informações, versão software, telefone
contato, pasta onde se encontra o banco
de dados, impressora padrão
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Menu

Formato tela de lançamento
1- Menu de ações
Padrão para todas as tela com as opções:
- Novo lançamento
- Alteração/exclusão do lançamento
- Navegação entre registros
- Impressão personalizada
- Gravar/Cancelar
2- Área de trabalho lista
- Apresenta um resumo dos lançamento
- Clicando no título ordena
- Clicando na coluna e ao digitar faz
pesquisa por todo o texto
3- Área de dados
- Área onde os dados serão lançados ou
visualizados
4- Pesquisa campo
- Em campos que tem opção de pesquisa
pode ser pelo código, descrição parcial (3
letras no mínimo) ou tecla (F7)
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Menu

Entidade - Cadastro cliente
1- Informações
- Cadastra informações pertinente ao
cliente
- Nota fiscal, financeiro, recibo, contas a
receber/recebidas
2- C.F.
- Identifica se consumidor final para nota
fiscal de saída/venda
- Integração - módulo
- Módulo de venda, financeiro, contas a
receber/recebidas, recibo, notas de
saída, notas de devolução/remessa
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Menu

Entidade - Cadastro fornecedor
1- Informações
- Cadastra informações pertinente ao
fornecedor
- Fornecedor em geral que não seja
produtor
- Integração - módulo
- Módulo de compra, compras diversa,
financeiro, contas a pagar/pagas, recibo,
notas de devolução, notas de remessa
para conserto
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Menu

Entidade - Cadastro produtor
1- Informações
- Cadastra informações pertinente ao
fornecedor de matéria prima, associado,
cooperado
- Fornecedor identificado como produtor
- Integração - módulo
- Módulo de Nota fiscal de saída e
entrada, compra, compras diversa,
financeiro, contas a pagar/pagas, recibo,
carta compra, frete produtor
- Produção, entrada de fruta,
empréstimo de bin, classificação da
fruta, fechamento
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Menu

Entidade - Cadastro carreto
1- Informações
- Cadastra informações pertinente ao
motorista, transportadora, frete
- Integração - módulo
- Módulo de Nota fiscal de saída e
entrada, carta frete
- Produção, entrada de fruta,
empréstimo de bin, tara veículo
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Menu

Financeiro - Cadastro plano de contas
1- Informações
- Cadastra informações pertinente ao
plano de contas – centro de custo
- Dividido em três níveis, dois sintéticos e
um analítico
- Essa rotina acumulará as informações
para possíveis relatórios
- Integração - módulo
- Módulo financeiro, compras diversas
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Menu

Financeiro - Cadastro conta fluxo
1- Informações
- Cadastra informações pertinente a
contas financeiras
- Sendo três pré-definidas:
0 – à prazo: nessa opção os lançamentos
integralizará no contas a pagar ou
receber
1 – Caixa: nessa opção os lançamentos
aparecerá no fluxo de caixa
2 – Cheque: nessa opção os lançamentos
aparecerá no fluxo de cheque
As demais contas cadastrada aparecerá
no fluxo financeiro
Essas contas podem ser: bancos, títulos,
adiantamentos, previsões de folha entre
outras
2- Limite
- Informação que aparecerá apenas no
relatório resumo financeiro
- Integração - módulo
- Módulo financeiro, nota fiscal, compras
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Menu

Produção – Cadastro Lote/Clas.
1- Informações
- Cadastra informações pertinente ao
lote de informação da CIDASC/SC
- Integração - módulo
- Módulo nota fiscal, classificação,
impressão de etiquetas de caixas.
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Menu

Produção – Cadastro Tipo de embalagem
1- Informações
- Cadastra informações pertinente ao
tipo de embalagem, bin, caixa, plástica,
madeira...
2- Peso médio
- Informação necessária do peso médio
do bin, caixa
- Informado nos cálculos para descontar
do peso bruto
3- Qtde. inicial
- Informações pertinente a quantidade
de bins na empresa
- Integração - módulo
- Módulo empréstimo de bin, entrada da
fruta, classificação
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Menu

Produção – Cadastro defeito
1- Informações
- Cadastra informações pertinente ao
tipo de defeito da fruta
- Informação usada no controle de
qualidade, na qual faz média da
quantidade fruta com problema
- Integração - módulo
- Módulo defeito da fruta
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Produção – Cadastro classe
1- Informações
- Cadastra informações pré-definida
0-Extra, 1-Cat I, 2-Cat II, 3-Cat III, 4Sacolão, 5-Industria
- Integração - módulo
- Módulo fechamento, estoque,
categoria, cadastro de categoria
- Rotina referente a cálculo no
agrupamento das categoria
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Menu

Produção – Cadastro categoria
1- Informações
- Cadastra informações pré-definida
10-Cat I,
20-Cat II,
30-Cat III,
40-Sacolão,
50-Industria
2- Código fiscal/Lote
- Informações CIDASC/SC
- Integração - módulo
- Módulo produção, controle de
qualidade, cadastro de produto,
fechamento e relatórios
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Menu

Produção – Cadastro variedade
1- Informações
- Cadastra informações pré-definida
10-Gala e clones,
20-Fuji e clones,
30-Outras maçãs,
70-Outras frutas...
2- Calibre/tamanho
- Informações contendo os tipos de
tamanhos por variedade
- Integração - módulo
- Módulo entrada da fruta, controle de
qualidade, cadastro do produto,
fechamento e relatórios
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Menu

Estoque – Cadastro produto
1- Informações
- Cadastra informações pré-definida
- Código é a junção da variedade,
categoria e tamanho
- Cal.Des é nomenclatura para o calibre
Ex.Calibre 45 é meia caixa de 90 => ½ 90
Impressão na etiqueta da caixa
2- Fiscal
- Código e ICMS origem são dados fiscais
que vão na nota de saída
- Estrutura (Saída/produção)
- Esse item é usado para dar baixa no
estoque de mercadoria quando é feito a
classificação da fruta, sua estrutura é
formada pela quantidade de itens vai em
cada formação da caixa/produto
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Menu

Estoque – Cadastro mercadoria
1- Informações
- Cadastra informações pré-definida
- Agrupador item destinado a unir a
mercadoria em grupo para fechamento
de terceiro e contagem de estoque.
Ex. Bandeja 100, Bandeja 110 ->
Agrupador “Bandeja”
2- Fiscal
- Código e ICMS origem são dados fiscais
que vão na nota de saída/devolução
- Lista serviço -> considerar prestação de
serviço no simples nacional
3- Informação adicional
- Usado para nota fiscal de devolução ou
remessa para conserto
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Menu

Estoque – Cadastro insumos
1- Informações
- Cadastra informações pré-definida
- Item usado para controle de compra de
insumos destinado a saída para o
produtor
-> Faturamento -> Compra de
mercadoria
-> Faturamento -> Venda de insumos
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Menu

Manutenção – Cadastro máquina/equipamentos
1- Informações
- Cadastra informações pré-definida
- Esse cadastro é utilizado para cadastrar
máquinas, equipamentos, veículos que
serão lançados em produção ->
manutenção -> para controle de peças de
reposição.
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Produção – Produtor – Empréstimo de bin
1- Informações
- Movimentação de bin/caixa outros
tipos de embalagem que seja
emprestado ao produtor, para o
transporta da fruta
- Produtor já cadastrado
- Motorista – que levou o bin
- Tipo de bin/embalagem
- Relatório resumo emprestado
2- Peso em kg
- Essa informação é utilizada quando se
faz a média do peso do bin em relação ao
peso da tara caminhão na balança
Ex: Peso em kg -> 8460 kg, tara caminhão
5600 kg -> peso bin 2880 kg por 36 bin ->
peso médio 80 kg
3- Impressão/Etiqueta
- Impressão do recibo de empréstimo
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Menu

Produção – Produtor – Romaneio Entrada
1- Informações
- Movimentação de entrada da fruta do
produtor para estoque na classificação/lote
e venda do produto
- Produtor já cadastrado
- Motorista – que levou o bin
- Variedade
- Tipo de bin/embalagem
2- Peso em kg
- Essa informação é utilizada quando se faz
a média do peso da fruta líquido
descontando o peso médio do bin peso da
tara caminhão na balança
3- Grade/Planilha
- Nesse local deve ser informado a
quantidade de bin da fruta por variedade e
o tipo de bin transportado
4- Quantidade Vazio
- Fim da safra deve ser informado os bin
vazio que retornaram para dar baixa no
empréstimo do produtor
5- Impressão/Etiqueta
- Impressão do recibo e etiqueta de entrada
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Menu

Produção – Produtor – Tara veículo
1- Informações
- Movimentação de cadastro do peso do
veículo vazio por produtor
2- Peso em kg
- Essa informação é utilizada quando se
faz a média do peso da tara do caminhão
na balança
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Produção – Produtor – Amostragem
1- Informações
- Movimentação do controle de
qualidade da entrada da fruta
2- Entrada nº
- Essa informação é informada na
entrada da fruta, tendo relação na
informação do item (3)
3- Grade/Planilha
- Essa informação é informada a
quantidade de fruta analisada na entrada
pela coloração, defeitos, definindo-se se
é uma fruta:
0-Extra,1-Cat 1, 2-Cat 2, 3-Cat 3, Sacolão
ou indústria
Essa quantidade é equivalente ao
percentual da carga total da entrada
Analisada 100 frutas equivale os 36 bin
entregue na entrada da fruta
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Menu

Produção – Produtor – Defeitos
1- Informações
- Movimentação do controle de
qualidade da entrada da fruta
2- Entrada nº
- Essa informação é informada na
entrada da fruta, tendo relação na
informação do item (3)
3- Grade/Planilha
- Essa informação é informada a
quantidade de fruta analisada na entrada
pela coloração, defeitos, definindo-se o
tipo de defeito de produção apresentada
Russeting, danos, lesões...
Essa quantidade é equivalente ao
percentual da carga total da entrada
Analisada 100 frutas equivale os 36 bin
entregue na entrada da fruta
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Menu

Produção – Classificação Lote
1- Informações
- Movimentação da classificação da
entrada da fruta para embalagem e
venda
2- Grade/Planilha – Entrada Fruta
- Essa informação é a quantidade de bin
que está sendo processado do produtor
sendo analisada mecanicamente e
manualmente por calibre e categoria
conforme item (3)
3- Grade/Planilha - Classificação
- Essa informação é composta pela
variedade, categoria e calibre/tamanho
da fruta analisada somando a quantidade
de caixa por ela classificada.
- Para o produtor essa classificação
informará no relatório a sua produção.
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Menu

Produção – Classificação palet
1- Informações
- Movimentação de palet da a
classificação da entrada da fruta para
embalagem e venda
2- Grade/Planilha
- Esse processo controla a quantidade de
fruta embalado por palet dando a
contagem não por caixa e sim por palet
fechado ou semi-fechado
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Produção – Esteira – Abertura e fechamento de lote
1- Abertura de lote
- Esse módulo destina-se a abertura de
lote que ira ser processado na máquina
apenas informando a variedade
2- Fechamento de lote
- Ao fim do processamento é informado
o seu fechamento no qual será
informado os produtores e quantidade
de bin processado.
- Classificação esteira
Na esteira a contagem de estoque é feita
através de etiquetas contendo código de
barra o qual faz a somatória por calibre e
categoria da fruta na qual está sendo
embalada.
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Menu

Produção – Manutenção oficina
1- Informações
- Movimentação das manutenções na
máquina de processar, empilhadeira,
câmara fria, caminhões entre outros.
- Relatório de acompanhamento
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Financeiro – Entrada e Saída
1- Informações
- Movimentação das contas financeiras,
entrada ou saída.
- Essa rotina deve ser composta por
plano de contas/custo
- Cliente, fornecedor ou produtor
- Caixa/Banco
1.1- Lançamentos:
- Adiantamento produtor
- Pagamento de fornecedor à vista,
cheque ou banco
- Apropriação de contas “Folha pagto.”
- Entrada de dinheiro por empréstimo,
investimentos
2- Baixa
- Baixa dos lançamentos conciliados
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Menu

Financeiro – Compra diversas
1- Informações
- Movimentação das despesas a prazo
que não formar estoque
2- Centro de custo:
- Somatória de contas por centro de
custo
3- Financeiro/Contas a prazo
- Lançamento de contas a prazo, para
serem baixadas pelo contas à pagar
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- Aqui é lançado despesas como gás,
combustível, compra para consumo,
limpeza , produção, compras diversa no
geral a prazo.
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Menu

Financeiro – Cheques terceiros
1- Informações
- Movimentação do controle de cheque
recebido de clientes
2- Lançamento
- Dados referente ao cheque recebido
3- Baixar
- Opção para dar baixa no cheque
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Menu

Financeiro – Recibo simples
1- Informações
- Movimentação para recibo de
pagamento ou recebimento
2- Impressão
- Relatório personalizado para listagem
do recibo
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Menu

Financeiro – Recibo simples autônomo
1- Informações
- Essa rotina faz o cálculo da prestação de
serviço de terceiros autônomo,
descontando o INSS e IRRF
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Menu

Financeiro – Carta frete
1- Informações
- Movimentação para solicitação de
pagamento do frete para o transportador
e impressão do recibo personalizado.
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Menu

Financeiro – Autorização de compra
1- Informações
- Movimentação para solicitação de
entrega de mercadoria “Insumos”,
combustível, vale compra mercado entre
outros para o produtor.
- A opção também permite personalizar
um recibo para autorização de
adiantamento de produtor.

1

Menu

Financeiro – Autorização frete produtor
1- Informações
- Controle financeiro do frete para
produtor realizado por terceiros, esse
recebo é fornecido para autorização de
pagamento para o administrativo.
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Financeiro – Contas à pagar/pagas
1- Informações
- Toda movimentação financeira de
fornecedor, produtor a prazo aparecerá
nessa tela se aberto poderá dar baixa
sendo essa baixa feito um lançamento
para o caixa/banco e centro de custo.
- Esses lançamentos podem ter vindo da
Entrada de mercadoria para estoque,
compra diversas ou lançamento simples
no financeiro.
2- Baixa
- Toda baixa deve ter o seu pagamento
contra partida lançado pelo
caixa/dinheiro ou pelo banco/cheque
assim fazendo a conciliação bancária e
fechamento de caixa.
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Menu

Financeiro – Contas à receber/recebidas
1- Informações
- Essa rotina traz toda movimentação
financeira do cliente
- Esses lançamentos provém da venda do
produto pela nota fiscal
2- Baixa
- Toda baixa deve ter o seu pagamento
contra partida lançado pelo
caixa/dinheiro ou pelo banco/cheque
assim fazendo a conciliação bancária e
fechamento de caixa.
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Menu

Financeiro – Fechamento do produtor pela classificação
1- Informações
- Este módulo é destinado a fazer o
acerto do produtor pela classificação do
lote, nele contém informação de todos
os lotes processados por variedade,
categoria e calibre, desconta ou não os
custos de processamentos.
2- Lotes
- Informa os lotes processados
3- Financeiro
- Informa todos os lançamentos
financeiros adiantados para o produtor
4- Relatório
- Os relatórios são vários modelos, mas
todos trazem sintético ou analítico do
fechamento do produtor, dando assim o
resultado a receber.
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Menu

Financeiro – Fechamento do produtor Entrada
1- Informações
- Este módulo é destinado a fazer o
acerto do produtor pela compra de fruta
pela entrada em bin.
2- Extrato
- Informa de movimentação de bin
emprestado e devolvido
3- Financeiro
- Informa todos os lançamentos
financeiros adiantados para o produtor
4- Relatório
- Os relatórios analítico do fechamento
do produtor, dando assim o resultado a
receber.
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Menu

Financeiro – Fechamento terceiros
1- Informações
- Este módulo é destinado a fazer o
acerto da prestação de serviço a
terceiros, fornecendo ou não as
embalagens, totalizando por categoria e
calibre
2- Estrutura
- Informa de o total de mercadoria usada
para embalagem das frutas
3- Financeiro/Agrupadores
- Totaliza todos os itens a serem
descontado da receita da produção
4- Relatório
- Os relatórios analítico do fechamento
da terceirização, dando assim o resultado
a receber.

1

2

3

4

Menu

Faturamento – Compra de mercadoria
1- Informações
- Nessa movimentação é destinada a
compra de mercadoria ou insumos para
controle de estoque.
2- Mercadoria ou insumos
- Na grid de itens pode dar entrada em
embalagens, bandeja, fertilizante,
defensivos entre outros.
3- Financeiro
- Informa a forma de pagamento e
quantidade de parcelas, esses dados é
integrado com o contas a pagar para o
fornecedor.
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Menu

Faturamento – Saída insumos
1- Informações
- Nessa movimentação é destinada a
saída de insumos para produtor fazendo
o controle de estoque .
2- Mercadoria ou insumos
- Na grid de itens pode dar saída de
fertilizante, defensivos entre outros.
3- Financeiro
- Integra ao conta a pagar do produtor
como adiantamento
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Menu

Faturamento – Estoque embalagem/insumos
1- Estoque mercadoria
- Lista estoque de embalagens, bandejas.
O qual foi dado entrada pela compra e
saída pela classificação ou nota fiscal de
saída.
2- Estoque insumos
- Lista estoque de insumos.
Rotina de entrada de defensivos,
fertilizantes pela compra e saída pela
entrega ao produtor.
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Menu

Faturamento – Venda de produtos
1- Informações
- Pedido de venda, lançamento para prévenda para ser faturado na nota fiscal.
- Controle da variedade, categoria e
calibre
- Prazo de pagamento
- Relatório com preço e só quantidade
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Menu

Faturamento – Estoque de produtos
1- Informações
- Relação do estoque de produtos por
- Variedade, categoria
- Totalizando por calibre/tamanho
- Por período
- Por Classificação
- Podendo verificar o estoque somente
da produção
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Faturamento – Nota fiscal de sáida
1- Informações
- Movimentação de saída de nota fiscal
eletrônica.
- Essas notas podem ser de venda
- Compra de frutas
- Contra notas
- Remessa conserto ou devolução
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Faturamento – Gerenciador NFe
1- Informações
- Relação de notas de saída NFe
- Gerenciador do status da notas
enviadas
- Notas canceladas
- Impressão
- Envio por e-mail
- Carta de correção
- Cancelamento
- Inutilização
- E contigência
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Menu

Relatório – Compra/Venda
1- Informações
- Relatório referente ao fornecedor e
cliente
- Relação de venda
- Relação por tipo de nota
- Resumo de faturamento anual
- Histórico do fornecedor
- Histórico do cliente
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Menu

Relatório – Produção
1- Informações
- Relatório referente ao produtor
- Entrada e empréstimo de bin
- Controle de qualidade
- Fechamento de lote da classificação
2- Filtro
- Movimento: mostra o relatório
detalhado
-Individual: mostra o relatório detalhado
por produtor
- Geral: totaliza o relatório
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Relatório – Financeiro
1- Informações
- Relatório referente ao produtor,
fornecedor e cliente
- Conciliação bancária
- Resumo do fluxo financeiro
- Fechamento diário
- Contas a Pagar e a receber
- Financeiro e plano de custo
2- Filtro - Financeiro
- Descrição: mostra o relatório detalhado
ordenado por nome
- Data de emissão: ordenador por data
de lançamento
- Data de Vencto.: ordenador por data de
vencimento
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Relatório – Gerencial
1- Informações
- Relatório classificação com os custos de
produção
- Relatório por cliente e custo de
produção
- Resumo de venda de cliente
- Resumo por tipo de venda categoria,
classe e calibre
2- Filtro
- Movimento: mostra o relatório
detalhado
-Individual: mostra o relatório detalhado
por produtor
- Geral: totaliza o relatório
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Menu

Relatório – Centro de custo
1- Informações
- Relatório por plano de contas livro
diário
- Relatório de Razão por conta e contra
partida
- Resumo por centro de custo
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Menu

Relatório – Produção
1- Informações
- Relatório referente ao produtor
- Entrada e empréstimo de bin
- Controle de qualidade
- Fechamento de lote da classificação
2- Filtro
- Movimento: mostra o relatório
detalhado
-Individual: mostra o relatório detalhado
por produtor
- Geral: totaliza o relatório

1
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Menu

Gerencial

1

1- Informações
- Módulo destinado a rotinas gerenciais
ou controles específicos
- Tabela de preço
- Tabela de custo
- Ajuste de estoque
- Previsão da safra
- Cadastra produto
- Cadastra mercadoria para produto

Menu

Fiscal

1

1- Informações
- Dados relacionados a informações
necessárias para uso fiscal
- Tipo de nota
- Gerenciador NFE
- Dados adicionais
- CFOP
- Estado
- Cidade
- Rastreamento de produtos, insumos,
embalagem

Menu
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Etiquetas
- Informações
- Rotina para impressão e configuração
de etiquetas que serão impressa para
controle de produção
- Todas etiquetas são personalizadas pelo
usuário

2
1- Empréstimo de bin
2- Entrada da fruta

3
3- Caixa fundo com código de barra
4- Caixa tampa com e sem código de
barra

4

Menu

