
B. Agrupando diversos recebimentos em uma única nota fiscais

Para emitir um única nota fiscal com vários recebimentos é necessário ter o conhecimento para quem você vai emitir a nota e todas as
condições que você ou o cliente entraram em acordo, como número de parcelas, datas de vencimento e as formas de pagamentos que será
executada esse recebimento.

1° Entrar no link de Recebimentos no Módulo Financeiro.

2° Na nova tela, preencher o nome do cliente e deixar ativo 'Somente sem nota fiscal' e clicar em Localizar.

Após o resultado da busca, estarão todos os pedidos daquele cliente que não passaram pelo processo de emissão de nota fiscal.

3° Para escolher quais pedidos vão passar pelo processo de emissão é necessário que se clique no ícone com uma lista com um
'bola' verde ao lado direito da coluna do valor, pode-se escolher qualquer pedido, ele irão abrir a mesma tela.



Na seção abaixo dos campos de cadastro estarão todos os pedidos que foram tramitados para recebimentos daquele cliente e que estão no
aguardo da emissão da nota.Então, basta marcar os itens desejados que sofrerão o processo em uma única nota.

Outra opção é a de 'Agrupar valores e dividir em x parcelas', referente a agrupar os pedidos quando for registrado no sistema nas abas de
notas fiscais e no fluxo de caixa, mas nos recebimentos ainda continuarão separados.

Além da escolha dos itens, você precisa escolher dentre os contatos cadastrados aquele que recebe a cobrança. Para aparecer esta
possibilidade, no cadastro do cliente na seção dos contatos a opção Financeiro deve estar ativa, ou seja, a pessoa ou órgão deve ser
responsável pelo financeiro da empresa.



Importante ter o conhecimento que é necessário adquirir tanto o Módulo Financeiro quanto o módulo de
recebimentos para poder dividir o recebimentos em várias parcelas entre outras funcionalidades, como fazer o

tramite da emissão das notas fiscais pelo sistema.

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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