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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como emitir boletos através de uma ou mais faturas e
enviar a remessa ao banco.

2.

Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é
executada, preferencialmente incluirdados 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. Ao criar boletos em uma única fatura é necessário que, no cadastro inicial desta, seja
escolhido“Boleto” como forma de pagamento e os dados de cliente escolhido estejam devidamente
cadastrados. E ao criar boletos a partir de várias faturas e necessário que todos os dados da conta
bancária estejam cadastrados corretamente.

4.

Atividades:

Consideraremos a seguir alguns tópicos relacionados a emissão de boletos e ao envio de remessas ao
banco. Esses são: (I) Emissão de boletos a partir de uma única fatura e (II) Emissão de boletos a partir
de várias faturas.
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I. Emissão de boletos a partir de uma única fatura
Passo 1. No menu topo clique na opção “Financeiro”.

Passo 2. Clique no menu lateral “Faturas a clientes” e então aparecerá uma lista de todas as faturas.
Encontre a fatura que você deseja emitir o boleto.

Ao selecionar a opção Faturas a Clientes, o APLWEB irá lhe permitir fazer diversos filtros, comomostrado
abaixo.

Passo 3. Em seguida, clique na opção “Emitir boletos”,ao lado da opção “Ficha da fatura”, para iniciar o
procedimento.

Passo 4. Ao clicar na opção “Emitir boletos”, irá aparecer os títulos selecionados, além dos tipos de
emissão. Selecione o banco ao qual você deseja emitir o boleto e o tipo de emissão.
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OBS: Existem dois tipos de emissão do boleto. Tipo 1: Emissão do Boleto pelo Banco, que trata-se da
responsabilidade de impressão e postagem toda para o banco, e o Tipo 2: Emissão do Boleto pelo
Cliente, que essa responsabilidade passa a ser sua.
Passo 5. Em seguida, clique na opção “Criar Boletos e remessa / Boleto” e então será emitido o boleto
com todos os seus títulos.

Ao emitir o boleto você poderá visualizá-lo e enviá-lo por email. Para visualizar basta clicar no ícone
,
situado ao lado de cada parcela, e então aparecerá o boleto com todos os dados cadastrados e a
logomarca do banco escolhido. Como mostrado abaixo:
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Para enviar por email, basta clicar no ícone
ou na opção “Enviar e-mails com links do boleto” e então
será enviado para todos os destinatários cadastrados.

Passo 6. Ainda na opção “Emitir boletos” você poderá gerar o arquivo de remessa. Basta clicar na opção
“Gerar arquivo de remessa” ao lado da opção “Enviar e-mails com links do boleto”.
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Passo 7. Após clicar na opção “Gerar arquivos de remessa”, aparecerá uma mensagem de confirmação.
Selecione “Sim” para que possa gerar a remessa.

OBS: O arquivo gerado trará todos os títulos da fatura, de acordo com o layout do banco escolhido. Com
esse arquivo gerado, basta apenas enviá-lo para o sistema do seu banco.
II. Emissão de boletos a partir de várias faturas
Passo 1. No menu topo, clique na opção “Bancos/Caixa”.

Passo 2. No menu lateral “Boletos” clique em “Nova remessa”.

Ao abrir a opção Nova remessa, você poderá fazer alguns filtros para encontrar os títulos desejados. Veja
a seguir.

Página 5 de 7

POP Nº:

1605.0038

Titulo:

Emitindo boletos e enviando remessa ao banco

Versão:

1.0

Passo 3. Em seguida, encontre os títulos desejados e marque-os.

Passo 4. Escolha o tipo de emissão e o banco e clique na opção “Criar boletos e remessa” no final da
página.

Passo 5. Depois de criar o boleto, a situação cadastral ficará “A confirmar”. Clique na opção “Confirmar”
para que você possa terminar a operação e gerar a remessa para o banco.

OBS: Quando confirmado, a situação cadastral mudará para “Validado”.
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Passo 6. Após confirmar, clique em “Gerar arquivo de remessa” no final da página.

Ao clicar aparecerá uma mensagem de confirmação, como de costume.

Então será gerado o arquivo de remessa e , assim como na emissão a partir de uma única fatura, o
arquivo gerado trará todos os títulos da fatura, de acordo com o layout do banco escolhido. Basta apenas
enviá-lo para o sistema do seu banco.

5.

Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/208-emitindo-boletos-direto-do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/197-melhorias-naemiss%C3%A3o-de-boletos-na-vers%C3%A3o-54-do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/192-boletos-com-ou-semlogomarca-da-empresa-na-vers%C3%A3o-547-do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/189-emiss%C3%A3o-de-boletospelo-proprio-aplweb-na-vers%C3%A3o-544
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/41-gerando-arquivo-de-remessade-t%C3%ADtulos-para-banco
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