
D. Emitindo um boleto

Para emitir um boleto para o cliente não é necessário previamente emitir uma nota fiscal, este procedimento pode ser feito posteriormente,
geralmente a emissão é feita antes, mas não é um condicionante. Isto dá ao cliente ou até mesmo a entidade que utiliza o Silas maior
liberdade para seu controle financeiro.

É bastante importante lembrar que cada banco tem uma política própria para a parametrização junto à sistemas
de terceiros, por isso o procedimento e exigências de cada banco podem variar, o utilizado para este tutorial será

o do Banco do Brasil, ao qual já tem um contrato com a Megatecnologia onde permiti que se faça a emissão de
boletos pelo Silas.

1° Entrar no Módulo Financeiro link do Recebimentos.

2° Ao clicar neste link acima, abre-se a tela abaixo onde é possível ter algumas informações a respeito dos recebimentos que estão
no sistema.



3° Verificar na coluna ao lado do valor o ícone da última coluna um '+', assim pode-se visualizar os itens referentes a cliente que
estão para ser recebidos.

4° Clicando nesse ícone irá abrir os itens referentes ao valor que será recebido, para emitir um boleto basta clicar no ícone do
'lápis' que irá abrir a tela de configuração para a emissão.

6° Ao clicar no 'lápis' irá abrir uma tela de Cadastro de Pagamento onde deve-se atentar para alguns campos que estão contidos
como a forma de pagamento desejada, data de vencimento entre outros nesta explicação a forma será de Boleto do Banco do Brasil.
Após essa configuração básica, clicar no ícone do Boleto Bancário (condições para que isso possa ser realizado então na introdução
do tutorial) e após emitido, voltar nesta tela e adicionar na opção de Arquivo o boleto.



Como recomendação a última ação a ser tomada seria a anexação do boleto e comprovante no sistema, assim essas informações ficam
armazenadas no sistema, evitando perdas e retrabalho desnecessário, já que todas as informações estão a disposição para consulta dos
usuários que possuem permissão.

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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