
Parametrização Para Integração de Dados do SGRH para o CONSISANET 
 
Para se fazer a integração de dados do Sgrh com o Consisanet, é necessário parametrizar 
quais históricos contábeis a folha vai debitar e creditar lá na contabilidade os valores de 
cada verba, então é necessário informar o histórico contábil para cada verba e tipo de 

 
 

 
 

Neste exemplo temos o salário 
normal (ganho), então: pela 
parametrização esta 
configurado para disparar o 
histórico (41)sempre que for 
salário. 

Aqui esta o histórico (41) que 
indica qual a conta que vai 
debitar e creditar lá na 
contabilidade. Nesta tela 
aparecem todos os históricos 
contábeis cadastrados no 
consisanet. 

Históricos Padrões do 
Consisanet 



Seleção do Histórico Contábil:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clicando em cima do código  de 
cada campo vai abrir uma pesquisa 
de históricos contábeis, é só 
selecionar o histórico de debito e 
credito que vai disparar o evento. 

Após informados os 
históricos para cada 
verba que teve 
movimentação, é só 
salvar a parametrização 



Como já está parametrizado, agora é só fazer a integração dos dados da folha com a 
contabilidade. 
 
MOVIMENTO > EXPORTAÇÃO > EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA A 
CONTABILIDADE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando selecionar a opção de 
fechamento  de mês, logo abaixo 
 (em vermelho) vai aparecer quais 
dados que serão exportados para a 
contabilidade. 

Marcando esta opção o usuário 
pode gerar uma previa do que 
será contabilizado no 
consisanet. 

Marcar a 
empresa que será 
efetuada a 
integração 

Como a integração será 
para o consisanet, 
selecionar a opção de 
integração online. 



Após realizado o processo de integração, o sistema te da a opção para imprimir o 
relatório do que foi contabilizado e que pode ser conferido lá na Contabilidade, no 
Relatório...Razão. 
Este Relatório é o Analítico da Contabilização. 

 
 

 



 
Este é o Relatório Resumido da Contabilização, Comparado com o Razão do 
Consisanet: 

 
 

 

Vamos utilizar como exemplo 
a verba de INSS, que foi 
gerado na folha e 
contabilizado no Consisanet. 
Inss empregados: 210,39 
Inss da Empresa: 632,61 
Total: 843,00 , contabilizados 
na integração. 


