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1. Descrição 

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para fazer uma conferência do 
fechamento de caixa pelo APLWeb. Como sabemos o APLWeb não imprime o cupom fiscal apenas 
gera informações para o SysPDV fazer isso. Então quando falamos de fechamento trata-se de um 
resumo das vendas com informações para facilitar a conferência e o fechamento do caixa. Para o 
fechamento da impressora fiscal, é necessário executar essa função no SysPDV. 
 

2. Responsáveis: 

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade 
é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone. 
 

a. LISTA DE CONTATOS: 

 
 

3. Requisitos: 

Para realizar a conferência do caixa é necessário que o usuário tenha uma conta do tipo Caixa Efetivo 
associado a ele através no menu Bancos/Caixa. Esta conta representará o caixa da loja com todas as 
transações de débito e crédito lançadas. E ainda deverá ter permissão para acessar as opções de 
lançamento de despesas, Análise de Faturamento e PDV. 
 

4. Atividades: 

Serão abordados duas formas de emitir o relatório de Fechamento de Caixa. Uma será utilizando o 
próprio PDV, chamando direto o relatório e já mostrando o resultado pronto para imprimir. E o outro 
acessando o menu Financeiro, na opção de Análise de Faturamento quando necessitar de auditar ou 
ver mais detalhes das vendas. Das duas formas o APLWeb mostrará a mesma consulta sumarizando 
as vendas por formas de pagamento e mostrando abaixo um resumo com alguns totais importantes. 
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I - Visualizando o Fechamento direto no PDV. 
 
Passo 1. Com apenas um passo e um único clique você visualiza o relatório de Fechamento de Caixa do 
APLWeb em tela. Na própria tela principal do PDV a qualquer momento você pode clicar no ícone 
destacado na imagem abaixo que ele irá exibir um resumo totalizado por formas de pagamentos e abaixo 
alguns totais úteis para conferência. Depois basta então teclar em Ctrl+P ou no botão direito do mouse 
selecionar Imprimir. 
 

 
 
Por padrão ele irá filtrar os dados do caixa corrente e informar no período a própria data o dia. 
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Passo 2. Depois se desejar imprimir basta teclar Ctrl+P ou ainda um clique no botão direito do mouse e 
selecionando a opção Imprimir. Basta depois selecionar a impressora e confirmar a impressão. 
 

 
 
 
II - Visualizando o Fechamento pelo Análise de Faturamento. 
 
 
Passo 1. No menu Financeiro, selecione a opção do menu lateral no grupo de opções Faturas a Clientes, 
selecione Análise de Faturamento. 
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Passo 2. Marque ao entrar a opção “Mostrar resumo do caixa ?”. Isso fará com o que o APLWeb mostre 
logo o fechamento sem passar pelo detalhamento de faturas como acontece por padrão. Caso deseje 
visualizar as consultas por outros totais, desmarque esta opção e clique novamente no ícone para filtrar. 
 
 

 
 
 
Ao marcar a opção o APLWeb irá preencher o período com a data do dia e o Caixa com o usuário que 
estiver conectado e que esteja associado a um Caixa Efetivo no Bancos/Caixa, e ainda prepara o filtro da 
Situação para “Ambas” (Vendas de cupons ou notas faturadas pela loja).  
 
 

 
 
 
 
 
 
Passo 3. Ao clicar no ícone para filtrar a consulta o APLWeb irá mostrar o resumo do fechamento do dia 
para o caixa conectado ao sistema.  
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Detalhamento dos campos 
 
Tipo de Pgto.: Descrição da forma de pagamento. 
Tot. Itens: Total de itens/peças vendidas na forma de pagamento. 
Tot. Vendas: Total de vendas na forma de pagamento. 
Valor Total: Total da venda bruta da forma de pagamento. 
Recebido: Total recebido em dinheiro nessa forma de pagamento, quando venda mista. 
Pendente: Total de cartões ou outras formas de pagamento que gere contas a receber. 
Taxa: Total de taxas administrativas para a forma de pagamento normalmente cartão. 
Liquido: Total da venda liquida menos as taxas administrativas do cartão. 
Troca: Total de valores recebidos por troca, que também é uma forma de pagamento. 
Desconto: Total de desconto concedido na venda na forma de pagamento. 
Perc.(%): Total em percentual que a forma de pagamento representa no total da venda no periodo. 
 
 
Detalhamento do Resumo Final 
 
Saldo anterior no caixa em DINHEIRO: Saldo em dinheiro existente no caixa. 
Total recebido em DINHEIRO: Total da coluna Recebido, que representa tudo recebido em dinheiro. 
Despesas registradas no Periodo: Total de saídas em dinheiro do caixa para pagar despesas da loja. 
Total de SANGRIAS do periodo: Total de sangrias (retiradas em dinheiro para deposito ou 
transferência para a tesouraria). 
Saldo atual em DINHEIRO: Saldo anterior em dinheiro mais o total recebido em dinheiro, menos as 
despesas e menos as sangrias. 
Total de vendas em CARTÃO: Total da venda bruta em todas as bandeiras de cartões. 
Taxa administrativa do CARTÃO: Total das taxas administrativas cobradas nas operações com cartões. 
Total da venda liquida em CARTÃO: Total da venda bruta menos as taxas administrativas. 
Total da venda liquida: Total da venda liquida em cartões somada as vendas em dinheiro. 
 
Passo 4. Em caso de desejar imprimir a consulta, basta clicar no ícone que se encontra presente em 
todas as páginas para impressão, no canto superior direito da página ao lado do ícone de Sair. Esta opção 
tira os detalhes da página que não interessam imprimir, deixando um relatório pronto para ser impresso 
bastando em qualquer navegador digitar simultaneamente Ctrl+P ou ainda com o botão direito do mouse 
selecionar a opção imprimir.  
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Depois de clicar no ícone de impressão você verá uma tela similar a imagem abaixo. 
 
 

 
 
 
Após teclar o Ctrl+P ou clicar no botão direito do mouse e selecionar a opção Imprimir. 
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Passo 5. Se precisar de fazer uma conferência mais detalhada basta clicar no ícone verde da forma de 
pagamento que o APLWeb irá então agora filtrar apenas as faturas lançadas com aquela forma de 
pagamento. 
 
 

 
 
Depois de clicar no link da forma de pagamento será exibida as vendas. 
 

  
 
Observe que ele também seleciona como filtro a forma de pagamento como destacado na coluna Tipo 
Pgto. Mais para visualizar novamente todas as formas basta clicar na lista e selecionar a primeira opção, 
vazia. 
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Depois de clicar no botão de filtro ele exibirá todas as formas novamente. Vale lembrar que para consultar 
outros filtros, basta desmarcar a opção “Mostrar resumo do caixa ?”. 

 
 
 
 
 

5. Material de suporte as operações do PDV do APLWeb: 

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/196-video-de-apresentacao-do-menu-pdv 
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/137-aula-01-pdv-do-APLWeb 
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/138-aula-02-pdv-do-APLWeb 
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/139-aula-03-pdv-do-APLWeb                


