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Bem-vindo ao tópico Relatórios de administração de caixa.
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Neste tópico, discutiremos o efeito dos processos padrão do SAP Business One nos relatórios
monetários. Descreveremos quando usar cada relatório e como interpretar dados típicos do
relatório.
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Você está implementando o SAP Business One em uma empresa:

Maria, contadora da OEC Computers, explica que é crucial para a empresa controlar o status
de contas a receber e reduzir o prazo de pagamento.

Você a informa que o SAP Business One fornece as ferramentas para ela administrar as
contas a receber.

Você apresenta as ferramentas de administração de contas a receber:

Primeiro, o relatório de fluxo de caixa que ajuda a prever o status monetário da empresa.

Segundo, o relatório de vencimento de contas a receber que permite identificar com rapidez
pagamentos em atraso.

Por último, o processo de advertências que permite ativar o rastreamento de notas fiscais
de saída em aberto.



5-2-4

Qual relatório do SAP Business One permite prever o status monetário da empresa?
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O fluxo de caixa é um relatório de previsão –

Você pode encontrar o relatório Fluxo de caixa no menu Relatórios financeiros do módulo
Finanças.

Esse relatório fornece informações sobre a liquidez de sua empresa que está além do escopo
de uma Demonstração de resultados.

Ele exibe as contas do Balanço que refletem o valor monetário da empresa.

O relatório de fluxo de caixa do SAP Business One mostra os totais e saldos das contas que
refletem os saldos de meios de pagamento e das contas com fluxo de caixa previsto (de
entrada ou saída) do intervalo que você solicitar.
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O Fluxo de caixa é executado em:

Transações em aberto – não reconciliadas (com a opção para Exibir lançamentos
completamente reconciliados).

E na Data de vencimento da transação.

O Fluxo de caixa é exibido de acordo com:

O nível de probabilidade de que a transação se transformará em caixa (entrada e saída). A
probabilidade de se esperar um fluxo de caixa varia consideravelmente. Por este motivo, o
sistema atribui os saldos a vários níveis de segurança. Segurança significa o nível de
certeza com o qual um saldo de conta é relevante para o fluxo de caixa.

O fluxo de caixa também mostra Intervalos de tempo.

Na janela Fluxo de caixa - Critérios de seleção, você pode adicionar ao fluxo de caixa:

Transações recorrentes, que aparecem em verde no relatório e

Pré-lançamentos contábeis pendentes, que são exibidos em azul no relatório.

Também é possível adicionar contratos guarda-chuva aprovados no cálculo do relatório.

Na tabela Incluir lançamentos de projeto, especifique as transações futuras que ainda não
foram registradas no SAP Business One, tal como a compra de um novo carro para a
empresa, designada para ser executada no mês seguinte. O relatório exibe as transações
adicionais em verde.



5-2-7

O processo de Vendas afeta o status do caixa da empresa.

Como a OEC Computers pode melhorar os resultados do Fluxo de caixa?

Que tipo de opções uma empresa tem para otimizar seu fluxo de caixa?

Algumas dicas para essa pergunta: mesmo a empresa sendo lucrativa, ela pode falir devido
a problemas com o fluxo de caixa. Portanto, manter um fluxo de caixa positivo é crucial.

E como é possível assegurar que uma nota fiscal pontual seja gerada para aumentar o fluxo
de caixa positivo?



5-2-8

A empresa pode melhorar os resultados do fluxo de caixa:

Definindo condições de pagamento adequadas para cada cliente. As condições de
pagamento são definidas para cada parceiro de negócio no cadastro de parceiros de
negócios na ficha Condições de pagamento.

As condições de pagamento influenciam os pagamentos esperados e as datas de
vencimento dos documentos de vendas. Você pode ver o efeito das condições de
pagamento em Fluxo de caixa, relatório de Vencimento de contas a pagar e Advertências.

Você também pode definir condições de pagamento padrão da empresa para clientes e
fornecedores em Inicialização do sistema, Configurações gerais na ficha PN. As condições
de pagamento padrão são usadas quando você configura um cliente novo, mas elas podem
ser ajustadas em um mestre de cliente para refletir o risco atribuído àquele cliente
específico.

Depois, monitorar a solvência do cliente no relatório de vencimento de contas a receber. O
relatório Vencimento de contas a receber é o controlador monetário do módulo Vendas –
C/R.

Portanto, vamos examinar melhor o que nos mostra o relatório de vencimento de contas a
receber.
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O relatório de vencimento de contas a receber mostra todo o capital que a empresa possui e
por quanto tempo ela o possui.

Esse é um relatório chave para gerenciar o fluxo de caixa da empresa bem como avaliar a
qualidade de crédito dos clientes.

Você pode encontrar os relatórios de vencimento no módulo Finanças. No menu Relatórios
financeiros, selecione Contabilidade e, em seguida, Vencimento.

O SAP Business One possui dois relatórios para controle de datas de vencimento das contas
a receber de clientes em aberto e contas a pagar a fornecedores:

Relatório de contas a receber vencidas

E Relatório de contas a pagar vencidas

Ambos os relatórios permitem restringir informações sobre determinadas contas de parceiros
de negócios.
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É possível indicar uma data de vencimento após a qual devem ser calculadas as datas de
vencimento. Também é possível especificar intervalos em dias, meses ou períodos para
agrupar contas a receber pela idade.

Como você pode ver no gráfico, o relatório permite ver rapidamente quão atrasadas estão
suas notas fiscais. As notas fiscais estão agrupadas por data de vencimento. Na parte inferior
do relatório, você vê o percentual de notas fiscais em atraso em cada intervalo de vencimento.

Você pode especificar até que data calcular a idade das contas a receber: data de
vencimento, data de lançamento ou data de documento do documento/lançamento contábil
manual.

E pode selecionar a moeda para exibir os resultados do relatório.
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Quais etapas proativas podem ser executadas pela OEC Computers a fim de melhorar os
resultados do Fluxo de caixa?

Que tipo de opções uma empresa tem para assegurar pagamentos pontuais?

Como ela pode evitar "créditos irrecuperáveis"?
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Uma ferramenta complementar para aprimorar um fluxo de caixa positivo seria enviar
declarações de dívida para dívidas em aberto e cobrar juros e taxas de advertência ao cliente.

Cada vez que mercadorias ou serviços são fornecidos, aumentam as obrigações dos
respectivos clientes para com sua empresa. Desde o momento em que a nota fiscal de saída
é criada, pagamentos recebidos são monitorados para assegurar o pagamento pontual da
dívida do cliente. Quando o cliente não paga a dívida, a empresa precisa ativar um processo
de cobrança em vários níveis, por exemplo, por telefone ou lembretes por escrito, para o
cliente negligente.
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O SAP Business One oferece um assistente de advertências para criar cartas de lembrete.

O Assistente de advertências permite que você crie e envie cartas aos clientes que não
pagaram suas notas fiscais em aberto dentro de um período determinado e lembre-os dos
pagamentos em atraso.

Vá até Vendas C/R Assistente de advertências.

O assistente é executado em todos os clientes, verifica as transações e notas fiscais de saída
em aberto que representam dívida, e permite imprimir e enviar cartas de lembrete com
diferentes níveis de gravidade

Além disso, notas fiscais de serviço são criadas automaticamente para juros e taxas de
advertência durante a execução do assistente de advertências.

Dessa forma, juros e taxas de advertência são refletidos no saldo da conta do parceiro de
negócios.

Para isso, você precisa configurar o Sistema de advertência.
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Para configurar o sistema de advertências, vá até o módulo Administração. No menu
Configurar, selecione o submenu Parceiros de negócios e, em seguida, a opção Condições de
advertência.

Em cada condição de advertência, você pode definir vários níveis para entrarem em vigor a
partir da data de vencimento da nota fiscal. Por exemplo, 30, 60 e 90 dias. Essa definição
definirá a criação automática de cartas de advertência.

Para cada nível, você pode definir a taxa por carta e se cobra juros ou não.

Quando você selecionar pelo menos uma opção de juros em um dos níveis, a seção % juros
bancários aparece na parte inferior com os campos relevantes para você definir.

No campo Taxa de juros anual, defina a taxa a ser usada em cálculos na carta de advertência.

No campo Lançamento automático, especifique se lançará automaticamente juros e taxa,
juros apenas ou taxa apenas ao criar uma carta de advertência para um cliente. Se você optar
por lançar automaticamente juros e/ou taxa, uma nota fiscal de serviço será criada na
execução da advertência que lança o juros e/ou taxa.

Para habilitar isso, as contas para lançar juros e taxas devem ser especificadas. As contas
padrão são obtidas na determinação da conta contábil. No entanto, você pode alterar essa
configuração selecionando o ícone Navegar e especificando diferentes contas.

Também é possível não lançar nenhum juro ou taxa.

Você pode editar as cartas de advertência padrão no Administrador de relatórios e layout
localizado na área Configuração geral do módulo Administração.
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A cada cliente deverá ser atribuída uma condição de advertência. É possível configurar uma
condição de advertência padrão para novos clientes na ficha PN nas Configurações gerais.
A condição de advertência aparecerá no registro de cadastro do cliente na ficha Condições de
pagamento.

Depois que uma condição de advertência é selecionada para o parceiro de negócios, o campo
Lançamento automático aparece. O valor nesse campo é obtido da definição na janela
Condições de advertência – Configurar.

Agora, você pode executar o Assistente de advertência para exibir clientes em atraso e enviar
avisos de advertência, bem como notas fiscais de serviço para juros e taxa de advertência.
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Estes são os principais pontos abordados:

O fluxo de caixa é um relatório de previsão que reflete o valor monetário da empresa.

O fluxo de caixa é executado em transações em aberto (não reconciliadas) e datas de
vencimento da transação.

O relatório de fluxo de caixa exibe saldos de estoques de recursos (como dinheiro no banco) e
fluxo de caixa esperado no futuro (como futuros pagamentos de notas fiscais ame aberto).

O sistema atribui os dados a vários níveis de segurança com base no nível de certeza. Por
exemplo, os estoques de recursos que pertencem ao primeiro nível (contas de caixa) e
pagamentos futuros de clientes que pertencem ao quarto nível (obrigações do cliente).
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O relatório de vencimento de contas a receber mostra todo o capital que a empresa possui e
por quanto tempo ela o possui.

É possível indicar uma data de vencimento após a qual devem ser calculadas as datas de
vencimento e os intervalos para agrupar itens vencidos. Esses intervalos podem ser definidos
em dias, meses ou períodos e, em seguida, usados para exibir contas a receber vencidas de
uma idade semelhante.

O assistente de advertência é executado em todos os clientes e verifica todas as notas fiscais
de saída em aberto e transações que representam débito.

O assistente de advertência permite que você imprima e envie cartas de advertência com
diferentes níveis de gravidade e crie automaticamente notas fiscais de serviço para juros e
taxas de advertência.
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Você concluiu o tópico Relatórios de administração de caixa. Obrigado pela participação.


