
Soluções

Unidade: Finanças
Tópico: Ferramentas de lançamento

3-1 Criar um pré-lançamento contábil.
Selecione Finanças  Pré-lançamentos contábeis.
Selecione Inserir no novo comprovante.
Insira um lançamento contábil manual de sua escolha. Por exemplo, é possível
lançar um débito referente a uma despesa em uma conta de despesas e creditar o
mesmo montante à sua conta bancária.
Selecione Adicionar ao comprovante.
Insira um segundo lançamento contábil manual de sua escolha. Selecione Adicionar
ao comprovante. Feche a janela.
Atualize a tela Pré-lançamentos contábeis.

3-2 Modificar e lançar o pré-lançamento contábil gravado.
Selecione Finanças  Pré-lançamentos contábeis.

Destaque o pré-lançamento contábil que você acabou de criar.
Clique duas vezes em uma das transações e modifique os dados na entrada do
pré-lançamento contábil.
Selecione Atualizar. Selecione OK.
Na janela Pré-lançamentos contábeis, selecione o botão Inserir no
comprovante existente.
Insira um lançamento contábil manual.
Selecione Adicionar ao comprovante. Feche a janela.
Na janela Pré-lançamentos contábeis, selecione Lançar comprovante.
Selecione Sim para a mensagem do sistema.
Verifique se os lançamentos foram efetuados no Razão.
Selecione Finanças  Lançamento contábil manual.
Selecione Registro anterior para exibir a segunda entrada que você efetuou no
pré-lançamento contábil. Selecione Registro anterior novamente para exibir a
primeira entrada que você efetuou no pré-lançamento contábil.



3-3 Verdadeiro ou falso?
3-3-1 Você poderá adicionar um lançamento contábil manual a um pré-

lançamento contábil se os itens credores e devedores estiverem
compensados.
___________________________
Falso. Você também pode adicionar lançamentos contábeis manuais a um
pré-lançamento contábil mesmo que os itens do lado do crédito e do débito
não estejam compensados. Não é necessário compensar os lançamentos
contábeis manuais até você lançar o pré-lançamento contábil no Razão.

3-3-2 Você não pode efetuar lançamentos contábeis manuais individuais a partir
de um pré-lançamento contábil para o Razão.
___________________________
Falso. Você pode utilizar o Relatório de pré-lançamento para lançar as
entradas selecionadas a partir de um pré-lançamento contábil.



3-4 Utilizar modelos de lançamento.
3-4-1 Criar um modelo de lançamento.

Selecione Finanças  Modelos de lançamento.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código Bônus (ou outro código)

Descrição do modelo Bônus anual

Primeira linha da conta contábil

Conta contábil/Código PN <Deixar em branco>

Conta contábil/Nome PN Conta do funcionário

% crédito 115

Segunda linha da conta contábil

Conta contábil/Nº PN <selecione uma conta de despesas para
salários>

% débito 100

Terceira linha da conta contábil

Conta contábil/Nº PN <Selecione uma conta de despesas para
bônus do empregado>

% débito 15

Selecione Adicionar.



3-4-2 Utilizar o modelo de lançamento.
Selecione Finanças  Lançamento contábil manual.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Tipo de modelo Porcentagem

Modelo Bônus (seu modelo de lançamento)
Dica: pressione Tab para consultar a
lista de modelos disponíveis.

Primeira linha

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Conta contábil/Código PN Selecione o fornecedor ou crie um novo

Crédito <do modelo>

Segunda linha

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Conta contábil/Nº PN <do modelo>

Débito <digite o valor desejado>

Terceira linha

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Conta contábil/Nº PN <do modelo>

Débito <do modelo>

Ao inserir o valor do débito na segunda linha, em lugar de 100%, o
sistema calcula automaticamente os montantes dos demais itens da linha.
Selecione Adicionar para efetuar o lançamento.



3-5 Executar lançamentos periódicos.
3-5-1 Criar um lançamento periódico.

Selecione Finanças  Lançamentos periódicos.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código Página da Internet

Descrição Manutenção da página da Internet

Referência 1 08400

Primeira linha (conta de despesas):

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Conta contábil/Código PN <selecione a conta de despesas de
Internet recém-criada na unidade Plano
de contas>

Débito 200

Grp. imp. V2 (ou outro grupo de imposto sobre
entrada padrão)
Observe que o sistema adiciona
automaticamente a linha de imposto ao
lançamento contábil manual.

Item de fornecedor:

Conta contábil/Código PN V20000 (pressione Ctrl+Tab para
consultar a lista de parceiros de
negócios)

Crédito <inserido automaticamente ao clicar
neste campo e em seguida pressionar
Tab>

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Frequência Mensal + Em <data de hoje>

Próxima execução <Data de hoje>

Selecione Adicionar para gravar o registro de dados.
3-5-2 Executar o lançamento periódico.

Selecione Finanças  Lançamentos periódicos.



Selecione Lista de confirmação para exibir os lançamentos a serem
executados.
Selecione o lançamento periódico que você acabou de criar.
Selecione Executar para efetuar o lançamento.
Selecione Adicionar para a mensagem do sistema.


