
 
 
 

 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Cadastrar fornecedores   
• Visualizar fornecedores já cadastrados   
• Excluir fornecedores   
• Imprimir relação de todos os fornecedores cadastrados   
• Enviar mala direta aos fornecedores

 
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. 

 
Quadro: BUSCA RÁPIDA 

Botão:  (LUPA)  
Acessa a janela SELECIONAR FORNECEDOR, na qual é possível selecionar um fornecedor 
cadastrado no sistema.   

 
Opção: ORDEM POR CÓDIGO 
Quando marcada, mostra os fornecedores pela ordem que foram cadastrados. 

 
 

Quadro: MATRIZ X FILIAL 
Permite selecionar e/ou visualizar o cadastro do fornecedor 
definido como MATRIZ ou FILIAL.  
CLIQUE AQUI para acessar instruções.  
 

 
Quadro: GRUPOS (PRODUTOS COMERCIALIZADOS) 
Mostra os grupos dos produtos comercializados pelo 
fornecedor. Clicando na seta para baixo do teclado é 
possível adicionar outras linhas. 
 
Botão:  (TRÊS PONTOS) 
Acessa a janela CADASTRO DE GRUPOS/SUBGRUPOS, na qual é possível cadastrar, alterar 
e/ou excluir grupos no sistema. 
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Botão: RELÁTORIO  
Acessa a janela RELATÓRIO DE FORNECEDORES, na qual é possível 
imprimir e/ou salvar em arquivo CSV, os dados do cadastro do fornecedor. 
Também é possível enviar mala direta (e-mail), para os fornecedores.  
 
Botão: TRANSFERIR HISTÓRICO  
O fornecedor selecionado na grade será excluído e suas entradas, pedidos, contas a pagar e 
devoluções serão transferidas para outro fornecedor selecionado. 
 
Botão: APAGAR FORNECEDOR  
Permite apagar o cadastro do fornecedor, desde que o fornecedor não esteja 
vinculado/selecionado a nenhuma entrada de produtos.  

 
NAVEGADOR:  

 
 
Botão: PRIMEIRO 
Abre o primeiro cadastro.  
 
Botão: ÚLTIMO 
Abre o último cadastro. 
 
Botão: ANTERIOR 
Abre o cadastro anterior ao que está na janela. 
 
Botão: PRÓXIMO  
Abre o cadastro seguinte ao que está na janela. 
 
Botão: NOVO 
 
Opção: POR CONSULTA DE CNPJ NA SEFAZ 
Acessa a janela CONSULTA CONTRIBUINTE, na qual é possível cadastrar um fornecedor e 
preencher alguns campos automaticamente, de acordo com a pesquisa realizada na SEFAZ. 

Essa consulta tem caráter informativo. A CICOM NÃO se responsabiliza pelos resultados da 
pesquisa. Sugerimos confirmar as informações antes de concluir o cadastro. 
CLIQUE AQUI para acessar instruções. 
 
Botão: SALVAR 
Salva as informações cadastradas. 
 
Botão: CANCELAR 
Cancela a inclusão do novo cadastro que está em andamento. 
 
Botão: IMPRESSÃO/E-MAIL 
Acessa opções para IMPRIMIR, enviar por E-MAIL e GERAR *.CSV DE TODOS OS CLIENTES. 
 
Botão: ATUALIZAR (REDE) 
Atualiza as informações adicionadas no cadastro por outros usuários. Geralmente usado, quando 
existem outros computadores em rede, que estejam utilizando simultaneamente as mesmas 
janelas. 
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