Exercícios
Unidade: Processo de períodos contábeis
Tópico: Reconciliações internas
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
Reconciliar internamente contas contábeis e de parceiro de negócios
utilizando o tipo de reconciliação manual
Desfazer e corrigir reconciliações internas
Muitas contas são utilizadas durante o processo ponta a ponta de uma
transação comercial. Se você não concluiu a transação comercial, essas
contas contêm itens pendentes. Em alguns casos, as contas ainda podem
conter itens pendentes mesmo que você tenha concluído a transação.
Nesses casos, você deve reconciliar a conta.
1-1

Perguntas
1-1-1

Qual a diferença entre reconciliação do sistema e reconciliação do
usuário?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1-1-2

Quando o sistema executa uma reconciliação automática parcial?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1-2

Reconciliar internamente um parceiro de negócios.
Um usuário paga a você por conta, conforme acordado entre vocês. Você lança a
nota fiscal um mês depois, quando ocorre o negócio real.
Crie um novo registro de cliente. Emita contas a receber de um mês atrás para esse
cliente e uma nota fiscal de hoje.
Certifique-se de que as condições de pagamento definidas para esse cliente são
Com base em caixa.
1-2-1

Utilizar o tipo de reconciliação manual.
Reconcilie os dois itens na conta do parceiro de negócios utilizando o tipo
de reconciliação manual.

1-2-2

Reconciliar transações de mais de um parceiro de negócios.
Esse parceiro de negócios específico é um cliente e um fornecedor,
portanto tem dois registros de cadastro de parceiro de negócios.
Crie um registro mestre de fornecedor com o mesmo nome e um código
diferente.
Crie uma nota fiscal de saída para o cliente e uma nota fiscal de entrada
para o fornecedor, com o mesmo valor total.
Reconcilie as transações criadas contra ambos os registros de cadastro de
parceiros de negócios.

1-3

Cancelar as reconciliações.
Cancele as primeiras reconciliações utilizando a função Gerenciar reconciliações
anteriores.

