TUTORIAIS

Financeiro Detalhado

1. CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS
No menu principal em “Meus dados” > “Categorias Financeiras”, você poderá acessar
todas as categorias financeiras existentes no sistema. Além disso, você poderá
criar novas Categorias e Subcategorias caso não encontre a que deseja incluir nos
lançamentos dos itens.
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2. CADASTRO DE ITENS (CUSTOS)
Ao cadastrar um novo item quando realizamos lançamentos no financeiro, precisamos
definir os custos dos itens, e é nesse momento onde destinamos o rateio ou não do
produto lançado (despesa).
Para isso, vá em “Financeiro” > “Pagar e Receber” > “Adicionar Pagamento”. Insira as
informações das despesas.

Em seguida, clique em “Adicionar novo item”. Busque ou selecione o item referente ao
lançamento da despesa. Quando é um novo item é possível cadastrá-lo na opção “Novo
Item”, em azul.
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- Informe o nome da despesa/item
- Selecionar a unidade de compra
- Selecione a Categoria e subcategoria
*- Código de barra e código: Informações Opcionais*

Destinar o custo:
- Custo Rateado: Custo será rateado entre todos os animais cadastrados -> custos
indiretos.
- Custo de Estoque: Custo será rateado para os animais que consumiram o estoque, seja
nutrição ou sanitário.
- Não Apropriar Custo: O custo não será apropriado aos animais.

3. CATÁLOGO DE ITENS
Aos cadastrar os itens você poderá consultá-los em “Menu principal” > “Meus Dados”
> “Catálogo de itens”.
Nesta janela você poderá editar seu itens (alterar nome, unidade, categoria e
subcategoria, *exceto o custo) *O custo deverá ser definido na criação do Item*
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4. CUSTOS INDIRETOS
Para consultar ou inserir os custos indiretos vá no menu principal, clique em “Custos”
> “Custos indiretos”. Você poderá acessar as despesas já lançadas (selecionadas como
Custo Rateado).
Nesta janela, poderá realizar as seguintes ações:
- Incluir ou excluir custos;
- Editar os custos já lançados;
- Filtrar a pesquisa de acordo com Categoria, subcategoria, parceiro e filtro de datas.
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5.RELATÓRIOS
No menu principal, em “Relatórios”, você poderá consultar o resultado de todos os
lançamentos dos custos da fazenda. Todos os relatórios disponíveis nesta janela serão
gerados de acordo com os lançamentos realizados.

5.1. Custos por Mês
Basta clicar em “Relatórios” > “Custos por mês”.
Você poderá definir as seguintes ações:
- Filtrar por lotes;
- Aplicar Filtro de data;
- Imprimir ou exportar (modelo planilha).
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5.2. Resultados por Mês
Para acessar os resultados mensais da fazenda, basta clicar em “Relatórios” > “Resultado
por mês”. Você poderá definir as seguintes ações:
- Aplicar Filtro de data;
- Imprimir ou exportar (modelo planilha).
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