
Implantaçao de saldo de clientes 

Acessar menu Movimento / Implantaçao de saldo de 

Negociaçoes

 

Clique em nova negociaçao...  

 

Nesta tela informar o Cliente, Endereço e Produto... após clique em avançar... 

 

Nesta tela será gerado o contrato do cliente, deverá ser usado o mesmo padrao de geraçao 

das negociaçoes normais... 

 



Nesta tela é OBRIGATORIO  informar o Tipo de Movimento peso do contrato de armazenagem 

( 2 – Contrato de Armazenagem) e informar o peso Total dos romaneios de entrada já gerados 

para esse cliente usando o tipo de movimento ( 5 – Romaneio)... 

Feito isso é so salvar. Essa operaçao faz com que não seja necessario os romaneios para o 

produtor, agora é so gerar o relatorio Ficha do Produtor para conferir 

 

 

 

Através dessa opção será possível dar entrada na nota fiscal do produtor pelo menu ( Nota 

Fiscal / Nota fiscal S  - Romaneio)... 

 

 

 

 

Peso total dos romaneios que 

já deram entrada no deposito 



Para dar entrada na nota do produtor informe 

1. Se a Nf é de Entrada ou Saída 

2. Tipo de documento ( Emitido por Terceiro) 

3. Numero do Documento ( numero da nota fiscal do produtor) 

4. Cliente 

5. Endereço 

6. Serie da nota 

Após esses procedimentos clique em Vincular Negociação – F3 

 

 

 

 

 

 

 

Selecione o contrato e 

de OK – F8 



Nesta tela devera ser informado os dados da nota fiscal. É muito importante informar o peso 

correto da NF e o valor do produto ( no caso da soja o valor da referente aos 60Kg) 

 

Esta janela é de contabilização, nela deve ser informado no campo ISENTAS o valor total da 

NF... 

Depois clique em Salvar – F8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta é a tela de contabilização do lançamento... já vem pré definido o histórico de 

contabilização. Basta apenas salvar o lançamento (salvar – F8) 

 

Depois é só gerar o relatório da ficha do produtor para a conferencia do saldo Físico e do 

Fiscal. 

 


