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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como gerar contas a receber avulso no APLWeb.

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. Também, é necessário que ao criar uma nova fatura de cliente, seja escolhido “Romaneio”
como tipo de fatura.
4.

Atividades

Vejamos agora como gerar faturas avulsas (sem valor fiscal) no contas a receber do APLWeb.
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Passo 1. No menu topo, clique na opção “Financeiro”.

Passo 2. No menu lateral “Faturas a clientes”, clique na opção “Nova fatura”.

Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá a lista de todos os clientes cadastrados na sua empresa.
Escolha o cliente desejado para continuar a operação.

Lembrando que você ainda terá algumas opções de filtros para facilitar a busca do cliente. Veja a seguir:

Página 2 de 3

POP Nº:

1609.007
5

Titulo:

Gerando contas a receber avulso

Versão:

1.0

Passo 4. Ao escolher o cliente, irá aparecer uma ficha com algumas informações necessárias para a
criação do rascunho da fatura. Preencha-a e clique em “Criar rascunho”.

OBS: Lembrando que, já que a fatura será gerada sem valor fiscal, é necessário que o tipo de fatura
escolhido seja “Fatura Romaneio”.

Passo 5. Por fim, inclua os itens desejados na fatura e clique em “Confirmar”.
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