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Bem-vindo ao curso sobre lançamento contábil manual.
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Neste curso, abordaremos as maneiras de efetuar lançamentos contábeis manuais no SAP
Business One: inserir um lançamento contábil manual, criar um lançamento contábil manual a
partir de um pré-lançamento contábil, utilizar um modelo de lançamento e configurar
lançamentos periódicos.
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Suponha que você esteja implementando o SAP Business One em uma empresa.

A contadora lhe pergunta como é possível registrar as transações comerciais que não têm um
documento no SAP Business One.

Você lista as opções disponíveis para entrada de lançamento contábil manual e pergunta que
tipo de transações ela procura.

Ela responde que, para despesas muito pequenas, prefere usar os lançamentos contábeis
manuais em vez de usar os documentos de NF de entrada e Contas a pagar.

Ela também lhe informa sobre aluguéis que a empresa paga mensalmente.

Ela informa também que, no final do ano, registra o valor do bônus anual dos empregados da
empresa.

Você lhe sugere as funções de lançamento contábil manual e mostra-lhe as diferentes
ferramentas de lançamento que podem ajudá-la a inserir aquelas entradas corretamente.

Além disso, você a ajuda a definir diversos modelos que lhe permitirão registrar os
lançamentos contábeis manuais corretamente.
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Vamos começar abordando o arquivo de lançamentos contábeis manuais. Analisaremos o
formulário de lançamentos contábeis manuais para estornar transações manuais.
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No SAP Business One, um lançamento contábil manual é efetuado automaticamente a partir
de vários documentos, como notas fiscais de entrada e de saída.
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Além disso, é possível efetuar um lançamento contábil manual diretamente em uma conta
contábil ou em uma conta auxiliar de parceiro de negócios.
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Todos os lançamentos contábeis manuais são efetuados no arquivo Lançamentos contábeis
manuais do SAP Business One.

Você pode definir vários padrões para os lançamentos contábeis manuais.
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Também é possível modificar algumas configurações do documento para um lançamento
contábil manual individual.
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Todos os lançamentos contábeis se referem ao tipo e número do documento de origem, pois
com frequência tais lançamentos são criados automaticamente a partir de outro documento.
Por exemplo, NS é utilizado para notas fiscais de cliente.

Os documentos de origem dos lançamentos contábeis manuais são os próprios lançamentos
contábeis manuais. Por esse motivo, eles se referem a si mesmos e são do tipo LCM
(lançamento contábil manual).

A maioria dos lançamentos contábeis manuais se refere a outros tipos de documento (por
exemplo, NE para notas fiscais de entrada).
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A janela Lançamento contábil manual é encontrada no módulo Finanças.

A janela para inserção de lançamentos contábeis manuais divide-se em três áreas: dados do
cabeçalho do documento, modo de processamento ampliado para um item e tabela de itens.

Você pode exibir ou ocultar o modo de processamento ampliado. O modo se refere sempre à
linha que está selecionada e exibe todos os campos do item para você inserir os dados
relevantes.
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Usando Configurações do formulário, é possível definir quais colunas serão exibidas na tabela
de itens de linha.

Você pode inserir várias linhas com valores de débito ou crédito. Em cada linha que você
adicionar, o SAP Business One recomendará um valor de compensação que você poderá
atualizar.

Quando você inserir lançamentos contábeis manuais, posicione o cursor no campo Conta
contábil/Código PN de cada linha e pressione Tab para exibir a lista de contas ou CTRL +
Tab para exibir a lista de Cadastro de parceiros de negócios.

Como alternativa, você pode pesquisar uma conta ou um parceiro de negócios utilizando o
campo Conta contábil/Nome de PN.

Se você souber o primeiro caractere do código ou nome do cliente, especifique-o, seguido de
um asterisco. Em seguida, pressione CTRL + Tab para produzir uma lista de todos os códigos
de cliente começando com esse caractere.

Se você souber um código ou nome parcial de cliente, colocando-o entre asteriscos (*) e
pressionando CTRL + Tab exibirá uma lista de todos os registros que caiam nesse intervalo.

O mesmo ocorre para uma conta, bastando pressionar Tab para exibir a lista de contas.
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Os usuários podem cometer erros na entrada. Como consequência, o lançamento contábil
manual criado poderá conter informações incorretas. Para fornecer uma auditoria da correção,
o usuário deverá primeiro estornar o lançamento contábil manual incorreto e depois integrar o
documento corretamente.

É possível especificar se as transações de estorno foram efetuadas:

como transações de estorno padrão ou

como transações de estorno com valores negativos
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A transação de estorno padrão faz com que o sistema lance o débito incorretamente como
crédito e o crédito como débito. Esse procedimento corrige o saldo das contas. Entretanto, a
transação de estorno padrão acarreta um aumento adicional nos totais das colunas de débito
e crédito, o que pode ser ilusório.
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A transação de estorno com valores negativos faz com que o sistema lance o débito
incorretamente como um débito negativo e o crédito como um crédito negativo. Esse
procedimento corrige não apenas o saldo das contas, mas também os totais.

As transações de estorno padrão ou as transações de estorno com valores negativos podem
ser necessárias, dependendo do país.

Você pode definir qual tipo de estorno seja utilizado, na janela Detalhes da empresa na área
de menu Inicialização de sistema do módulo Administração. Na ficha Inicialização básica,
você pode selecionar o campo Permitir valores negativos para lançamento de transação de
estorno para ativar a transação de estorno com valores negativos. Do contrário, o sistema
usará a transação de estorno padrão.

Esse procedimento é relevante para lançamentos contábeis automáticos e manuais.
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Não é necessário que se crie sempre um lançamento contábil manual para corrigir erros de
entrada. Nos processos de compra e venda, a maioria dos documentos tem um documento de
cancelamento que criará automaticamente o lançamento contábil manual de estorno.

Por exemplo, você emite uma devolução da nota fiscal de saída para cancelar uma nota fiscal
de saída. Esse documento criará automaticamente uma transação de cancelamento.

Você pode também apenas cancelar um documento como Recebimento de mercadoria,
Entrega ou uma Fatura, bem como utilizar documentos como Devolução de mercadorias,
Devolução e uma Devolução de nota fiscal de saída.

Para lançamentos contábeis manuais, você localiza o lançamento contábil manual que deseja
cancelar e seleciona Cancelar no menu Dados.

Observação: nesta sessão, não demonstraremos o cancelamento de documentos. Esse tópico
é abordado nos processos de compra e venda.
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Ao inserir um lançamento contábil manual, você pode marcar o campo de seleção Estornar.
Isso habilita você a criar uma transação de estorno para o lançamento contábil manual atual e
definir a data em que a transação de estorno deve ser criada.

Um exemplo para utilização dessa opção poderia ser nos casos em que a empresa precisa
emitir relatórios periódicos e tem alguns diferimentos de receitas.

Quando se chega à data de estorno da transação, a janela Transações de estorno aparece no
logon.

Alternativamente, você pode abrir a janela Transações de estorno no módulo Finanças.

Você executa a transação de estorno selecionando o botão Executar.

Como resultado, nova transação é criada. O campo Observações dessa transação exibe o
texto (Estornar) e o número da transação original. A opção Estornar é desativada.

Na transação original, a opção Estornar não fica visível e a palavra Cancelado indica que a
transação foi cancelada.

Observação:

Transações de estorno somente podem ser lançadas se a data de estorno já tiver acontecido
e

é possível estornar cada lançamento contábil manual apenas uma vez.
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Em seguida, abordaremos as ferramentas de lançamento que possibilitam eficiência na
inserção de lançamentos contábeis manuais.
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Você pode efetuar um lançamento contábil manual:

Inserindo um lançamento contábil manual como acabamos de visualizar nos slides
anteriores.

Utilizando um modelo de lançamento

Configurando um lançamento periódico ou

efetuando um pré-lançamento contábil.

Nos próximos slides revisaremos dois tipos de modelos de execução de um lançamento
contábil manual: Modelo com porcentagens e Lançamentos periódicos.
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Você pode criar modelos de lançamento para os lançamentos contábeis manuais que tenham
uma estrutura muito semelhante.

Para definir um tipo de modelo percentual, utilize a janela Modelos de lançamento no módulo
Finanças.

Esses modelos podem conter números de conta, mas também é possível indicar apenas uma
descrição da conta em um item do documento, caso ainda não se conheça a conta exata a ser
utilizada para esse item.

Em vez de valores fixos, aqui são inseridas apenas porcentagens. Essas porcentagens
indicam o modo como o valor total é distribuído entre os itens de linha.

A ilustração mostra um exemplo de como você pode alocar uma despesa com serviços
públicos, como uma conta de energia elétrica, para suas despesas de componente a uma taxa
de porcentagem específica.

O modelo de lançamento é armazenado com um código e uma descrição.

Em seguida, ao inserir manualmente um lançamento contábil manual, selecione o tipo de
modelo Porcentagem e o modelo relevante, insira um valor em um dos itens do documento e o
modelo alocará os valores às outras linhas baseado na taxa de porcentagem definida.

Utilize a opção Cancelar modelo e insira valores sem cálculo automático.
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O SAP Business One apresenta uma função de lançamentos periódicos para lançamentos
contábeis manuais de valor fixo similar, criados regularmente.

Os lançamentos periódicos utilizam um modelo que é armazenado com código e descrição.
Nesse modelo, você define, entre outros parâmetros, a frequência com que o lançamento
contábil manual deve ser criado e até quando esse lançamento periódico é válido.

Para definir um tipo de lançamento periódico, utilize a janela Lançamentos periódicos no
módulo Finanças.

O sistema duplica o lançamento periódico original (instância 0) sempre que a data da
execução é atingida e apresenta um relatório recomendando o lançamento das transações em
débito. Quando você utilizar essa instância e adicioná-la ao sistema, ela será eliminada.

Você pode configurar o sistema para exibir todas as transações recorrentes disponíveis para
processamento na data de hoje, quando efetuar o logon. Essa configuração é feita na janela
Configurações gerais em Inicialização do sistema, no módulo Administração. Na ficha
Serviços, marque o campo de seleção Exibir lançamentos periódicos na execução.

Você pode adicionar lançamentos periódicos para o fluxo de caixa, que são exibidos em verde
no relatório.
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Você tem algumas opções ao definir um lançamento periódico.

Você pode definir a frequência com que o lançamento ocorrerá.

É possível escolher a frequência a partir de uma lista de frequências.

Pode-se também definir a data de validade para o lançamento, que especifique a última data
possível que um lançamento pode ser feito.

Se você não desejar fazer o lançamento regularmente, há também a opção de configurar o
lançamento periódico como um modelo a ser usado quando necessário.

Você pode criar esses lançamentos periódicos antecipadamente. Defina o status como "Ainda
não executado" até que seja necessário iniciar os lançamentos. Esse status também pode ser
utilizado para desativar um lançamento periódico.
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Analisemos um exemplo de negócio de como os pré-lançamentos contábeis são utilizados.

Um estagiário ajuda a contadora a registrar os lançamentos contábeis manuais no sistema
contábil.

A contadora lhe diz que a ajuda é útil, mas que deseja conseguir revisar os lançamentos
contábeis manuais que o estagiário está inserindo, antes que sejam registrados
permanentemente no arquivo de lançamentos contábeis manuais.

Você informa à contadora sobre a opção de utilizar os pré-lançamentos contábeis.
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O SAP Business One oferece um procedimento de duas fases para a criação de lançamentos
contábeis manuais. É possível criar lançamentos contábeis manuais primeiramente como
esboços, corrigi-los e lançá-los mais tarde.
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Um usuário cria entradas em um pré-lançamento contábil. O pré-lançamento contábil é
basicamente uma pasta para arquivar diversos esboços de pré-lançamentos contábeis.

Você pode gravar pré-lançamentos contábeis não compensados desde que estejam no modo
de esboço.

Isso será útil quando houver entradas com muitas linhas que você quiser gravar durante o
processo, antes do lançamento contábil manual estar completo e compensado.

Uma vez que lançamentos contábeis manuais não são incluídos no processo de aprovação,
você pode utilizar o processo de pré-lançamento contábil para ativar revisão e processamento
de lançamentos contábeis manuais por outro usuário.
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Você pode modificar um pré-lançamento contábil, desde que ele ainda não tenha sido
lançado. Em seguida, você pode acessar o pré-lançamento contábil, efetuar as correções
necessárias e lançá-lo.

Você pode remover um pré-lançamento contábil ou eliminar uma entrada de pré-lançamento
contábil, desde que ele ainda não tenha sido lançado.

Para começar a trabalhar com pré-lançamentos contábeis, vá até: Finanças Pré-
lançamentos contábeis.
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Depois de criar entradas em um pré-lançamento contábil, você tem duas opções para lançar
no arquivo de lançamentos contábeis manuais:

Na janela Pré-lançamentos contábeis. Ou

na janela Relatório de pré-lançamentos contábeis. Vá para Finanças Relatório de pré-
lançamentos contábeis.

O Relatório de pré-lançamentos contábeis exibe-os de acordo com critérios selecionados.

A coluna Gr-No. apresenta o número do pré-lançamento contábil e a entrada específica no
pré-lançamento contábil.

Da lista de pré-lançamentos contábeis você pode revisar e atualizar detalhes de um pré-
lançamento contábil utilizando a seta de conexão.

Você pode especificar um determinado número de transações de lançamento a partir de um
pré-lançamento e registrar somente essa inserção. Essa ação deixará o status de pré-
lançamento contábil pendente e a inserção relevante fechada. Agora você pode lançar as
outras inserções.

Observação: A opção de lançamento de inserções selecionadas a partir de um pré-
lançamento contábil fica disponível nesse relatório e não na janela Pré-lançamento contábil.
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Estes são os principais pontos abordados:

Todos os lançamentos contábeis manuais são lançados no arquivo Lançamentos contábeis
manuais. Inclusive lançamentos contábeis automáticos de documentos, como notas fiscais de
saída e notas fiscais de entrada elançamentos contábeis manuais.

Ao inserir lançamentos contábeis manuais no campo Conta contábil/Código PN, pressione
Tab para exibir a lista de contas. Ou CTL + Tab para exibir a lista de cadastro de parceiros de
negócios.

Dependendo dos padrões de seu país, você pode especificar se as transações de estorno
serão executadas como transações padrão de estorno ou como transações de estorno com
valores negativos.

Você pode efetuar um lançamento contábil manual utilizando 4 opções: inserindo
manualmente o lançamento contábil, utilizando um modelo de lançamento, executando um
lançamento periódico, ou lançando primeiro para um pré-lançamento contábil.
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Você cria um modelo de lançamento com porcentagens para os lançamentos contábeis
manuais que tenham uma estrutura muito semelhante. Você pode então selecionar esse
modelo de lançamento em um lançamento contábil manual que você insere manualmente.

Você cria um lançamento periódico para lançamentos contábeis similares, de valor fixo,
criados regularmente. Você pode definir a frequência com que o lançamento ocorrerá. O
sistema apresenta um relatório recomendando que você lance as transações que estão
vencidas, quando efetuar o logon.

Você trabalha com pré-lançamentos contábeis quando precisa de um procedimento de dois
estágios para criar lançamentos contábeis manuais e de modo a criar os lançamentos
contábeis manuais primeiro como esboço, corrigi-los e lançá-los mais tarde.

No Relatório de pré-lançamentos contábeis você pode lançarentradas selecionadas a partir de
um pré-lançamento contábil.
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Você concluiu o tópico sobre efetuar um lançamento contábil manual. Obrigado pela
participação.


