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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como importar um extrato bancário em arquivo OFX.

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:
Nº

Nome

Telefone

e-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:

3.

Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo
descritas e possuir o arquivo no formato OFX. Também, é necessário ter as contas despesas e as faturas
de clientes cadastradas corretamente.
4.

Atividades:

Veremos agora como importar o extrato de qualquer banco no formato OFX.
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Passo 1. No menu topo clique na opção Bancos/Caixas.

Passo 2. Ao clicar, aparecerá uma tela inicial com a lista de todas as contas financeiras pertencentes sua
empresa. Escolha a conta a qual você deseja importar o arquivo.

Passo 3. Em seguida, você verá a ficha da conta financeira que foi escolhida e algumas guias
relacionadas, cada uma com finalidades diferentes. Clique então na aba Transações.
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Passo 4. . Ao abrir a aba Transações, aparecerá o extrato bancário completo da conta. Clique na opção
“Importar extrato do banco no formato OFX”, situada no final da página.

Passo 5. Ao clicar, selecione o arquivo OFX desejado, já previamente exportado do site do seu banco, e
envie para o APLWeb na opção “Enviar Arquivo”.

Ao importar o arquivo, aparecerá uma mensagem de confirmação. Veja a seguir:

Passo 6. Com o arquivo importado e os históricos registrados, clique na opção “Conciliar extrato OFX já
importado” no final da página para que sejam conferidos todos os históricos e lançados corretamente nos
registros do sistema.

Passo 7. Após clicar nessa opção, aparecerá uma nova janela pedindo o arquivo que será conciliado.
Escolha o arquivo e clique em Sim.
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Ao abrir o arquivo, aparecerá a lista de todos os registros de acordo com o período que foi baixado o
arquivo OFX no banco.

OBS: Note que topo da página aparecerá o valor total do banco antes que do arquivo ser conciliado.
Passo 8. Em seguida, modifique a forma de pagamento dos registros e escolha em qual conta
despesa/credito estes serão incluídos. Após terminar, clique na opção Gerar registros de conciliação de
saldo de conta.

Ao clicar na opção, aparecerá uma mensagem de confirmação da baixa dos registros:
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Você também poderá fazer alguns filtros para facilitar a baixa dos registros. Lembrando que, ao escolher
um período, só será conciliado os registros deste. O restante continuará em aberto. Portanto, o valor total
da conta bancária no APLWeb não baterá com o valor do extrato no seu banco enquanto não for baixado
todos os períodos do arquivo.

OBS: O tipo de conta será determinado conforme a forma de pagamento escolhida.
Passo 9. Por fim, os registros baixados aparecerão no extrato do banco de acordo com a forma de
pagamento e a conta escolhida. Veja a seguir:

Note que ao lado de cada registro, está vinculado uma fatura. A qual será baixada automaticamente ao
conciliar o arquivo OFX.

5.

Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/blog-do-aplweb/item/244-importando-extrato-no-formatoofx-dos-bancos-na-vers%C3%A3o-596-do-aplweb
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