
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA
• Cadastrar novos Banco/Conta
• Consultar Bancos/Conta cadastrados
• Apagar cadastros de Bancos/Contas
• Cadastrar bandeiras e operadoras de Cartões de Crédito
• Configurar dados para emissão de boletos

IMPORTANTE SABER!
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações
automáticas do sistema.  Só poderão ser alterados, quando existir
opção de escolha.

• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de
Referência, disponíveis para aquela janela.

Opção: BANCO/CONTA (DA EMPRESA)

Janela: CADASTRO DE BANCO/CONTA
Mostra os Bancos/Contas cadastrados no Sistema CICOM.

O Banco/Conta da empresa são contas bancárias que a empresa possui.

Exemplo de Banco/Contas:
Banco do Brasil – Poupança 12345-6/500
Banco do Brasil – CC 12345-6
Banco do Brasil – CC 34567-8

Coluna: TARIFAS
Mostra valores das tarifas que o
banco cobra para operações de
boleto, DOC e TEC.

A conta CAIXA INTERNO já vem cadastrada automaticamente pelo sistema.



Botão: TRANSFERIR E APAGAR
Transfere TODA a movimentação de um BANCO/CONTA para outro.

Sugerimos critério para realizar esse procedimento.

Opção: BANCOS (GERAL)

Janela: CADASTRO DE BANCOS
Cadastra novos BANCOS no Sistema CICOM.

O sistema já traz alguns BANCOS cadastrados. Para
cadastrar um novo Banco, deverá clicar no botão NOVO.

Opção: BANDEIRAS (CARTÃO)

Janela: CADASTRO DE CARTÕES
Cadastra os tipos de cartão que sua empresa aceita. Também é
possível cadastrar bandeiras e operadoras.

Para cadastrar os dias de
recebimento, sempre será levada
em consideração a data do último
recebimento.

Exemplo: Para que um cartão
tenha os recebimentos
parcelados em 6X, sendo uma
parcela a cada 30 dias, na coluna RECEBIMENTO/DIA, deverá informar 30;30;30;30;30;30.

Botão: CADASTRO DE BANDEIRAS
Acessa a janela CADASTRO DE BANDEIRAS, na qual é possível cadastrar novas bandeiras de
cartão.

Botão: CADASTRO DE OPERADORAS
Acessa a janela CADASTRO DE OPERADORAS COM CARTÃO, na qual é possível cadastrar
novas operadoras de cartões, indicando, inclusive, qual o Banco/Conta destino.

Poderá excluir a operadora desejada, clicando com o botão direito do mouse.



Opção: CONFIGURAÇÕES DE BOLETO

Janela: CONFIGURAÇÕES DO BOLETO
Configura informações para emissão de boleto COM e SEM REGISTRO.

Para preencher as informações solicitadas, deverá entrar em contato com o seu Banco.

Opção: PADRÕES DE JUROS & MULTA

Janela: CADASTRO DE PADRÕES DE JUROS & MULTA
Cadastra juros & multa nas formas de recebimento.


