
A. Consultando o fluxo de caixa

O fluxo de caixa nada mais é que uma ferramenta de auxilio que possibilita o usuário consultar as entradas e saídas de recursos financeiros,
num período específico da empresa. Ele é muito importante, pois se bem completo, pode indicar exatamente o valor das obrigações
assumidas, bem como os valores a receber, e o saldo disponível da empresa.

Para realizar a consulta no Módulo Financeiro basta seguir alguns passos simples que estes indicadores serão dados imediatamente.

1° Entrar no Módulo Financeiro no link de Fluxo de caixa.

2° Esta aba vai redirecionar para uma tela do fluxo de caixa do período em vigência, para ter qualquer outra configuração, basta
completar os campos com as informações que se deseja consultar.

A. Tela de controle

B. Consulta de intervalo de tempo:



Existem outros filtros para consulta além do intervalo de tempo, como por data de vencimento e de pagamento, por alguma conta em
específico, da situação das entradas e saídas.

E do tipo, como somente entradas/saídas.

Ou dos tipos de contas que foram cadastradas.



Outra explicação válida para os ícones pertencentes ao fluxo de caixa, ao clicar no ícone que está com o contorno azul é possível fazer o
download do comprovante de pagamento. Os ícones referentes ao contorno vermelho representam o status de alguma entrada ou saída, no
caso para a 'bola vermelha' representa que essa movimentação não foi concretizada, já a 'bola verde' representa que essa movimentação já
foi concretizada. Para mudar o status, basta clicar no ícone que ele será alterado.

Cabe também uma explicação sobre o saldo que é apresentado ao se procurar dentro o fluxo de caixa.

A. o valor mais alto da coluna representa o saldo do período anterior ao que foi filtrado.

B. Logo abaixo representa as entradas (azuis) e as saídas (vermelhas) durante o período do filtro pesquisado.

C. Após a soma desses valores é posto o resultado logo abaixo, dependendo a cor do valor indica se foi negativo (vermelho) ou positivo
(azul).

D. Como o último indicador do saldo no fluxo de caixa, mostra o a soma do resultado do período pesquisado com o saldo anterior ao
período.



Quaisquer dúvidas, sugestões e críticas podem ser enviadas na área de Contato. Seu feedback é muito importante para melhorar
ainda mais os tutoriais e para os que estão sendo levar em conta suas considerações.

Voltar ao índice Visualizar em PDF
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