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1. Introdução e Visão Geral
O jFinanças Pessoal é um sistema que auxiliará a gerenciar as finanças pessoais. Ele destaca-se pela
simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradável e de fácil entendimento. O jFinanças irá ajudá-lo a
gerenciar e analisar as suas finanças de forma prática e simples.
Com o jFinanças Pessoal será possível:


Analisar sua movimentação financeira através dos lançamentos registrados nas diversas contas como:
Conta corrente, Carteira, Cartão de Crédito entre outras.



Faça sua programação de curto e médio prazo, registrando as suas contas a pagar (energia elétrica,
aluguel, etc) e as suas receitas programadas (salário, pró-labore, etc).



Planeje a longo prazo por meio de orçamentos anuais.



Saiba exatamente o saldo de todas as suas contas, o que entrou e saiu, e o que está programado para os
próximos dias, semanas e meses.



Descubra oportunidades para economizar dinheiro através dos gráficos e relatórios que mostram onde
mais se está gastando.
O jFinanças irá lhe ajudar a controlar melhor seus gastos correntes e planejar seu futuro financeiro.

2. Instalação e Configuração Inicial do jFinanças Pessoal
Verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos listados abaixo para fazer a instalação do
seu jFinanças Pessoal:


Processador de 1GHz ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64).



1Gb de memória RAM para processadores de 32 bits ou 2Gb de memória RAM para 64 bits.



Windows Server 2003 e 2008, Windows Vista, Windows 7 (32 ou 64 bits), Windows 8 (32 ou 64 bits).



Monitor com resolução mínima de 1024x768.



Impressora laser ou jato de tinta, para impressão de relatórios e recibos.



Impressora não fiscal para papel de 80 mm e 40 colunas, para emissão de cupons não fiscais.

Algumas destas configurações podem ser verificadas nas propriedades do Computador, para consultar
segue a rotina abaixo:
Menu Iniciar > Propriedades > Clique com o botão Direito > Propriedades.

2.1.

Download

Para instalar o jFinanças Empresa, realize o download do instalador. Para isso, acesse o link:
“https://www.cenize.com/para-voce/jfinancas/controle-financeiro-pessoal/” e clique no botão “Baixar”.

2.2.

Instalação do jFinanças Pessoal

Para fazer a instalação do jFinanças Pessoal, siga as instruções a seguir.
1. Após baixar o jFinanças Pessoal através da página de download em nosso Site, execute o instalador.
2. Na tela inicial da instalação, clique em "Instalar", conforme tela abaixo:

3. Após executar o instalador, selecione a edição, preencha seu nome e clique em começar a usar o
jFinanças

4. Para finalizar a instalação, leia atentamente o contrato de licenciamento do Software. Ao concordar com
os termos do contrato, clique em "Li e Concordo" para continuar, conforme imagem abaixo:

5. Após clicar em “Li e Concordo” será criado o ícone de acesso ao jFinanças Pessoal em sua área de
trabalho.

3. Adquirir uma licença do jFinanças Pessoal
Depois de instalar e experimentar, você poderá obter uma licença do produto.

3.1.

Como adquirir uma licença do jFinanças

Acesse o site do jFinanças, http://www.cenize.com/para-voce/jfinancas/controle-financeiropessoal/#precos e selecione a versão "Pessoal". Se você já está utilizando a versão Demonstração, clique no
botão que aparece logo na inicialização do jFinanças, a fim de ser redirecionado para o site do produto.
Em seguida, clique em "Comprar". Para continuar a aquisição da licença, cadastre o seu usuário em nosso
site. Preencha todas as informações solicitadas e clique em "Finalizar Pedido". Logo que o pagamento for
confirmado pela equipe financeira da Cenize, será enviada uma notificação para o seu e-mail contendo os dados
para ativação do jFinanças.

3.2.

Ativação do jFinanças Pessoal

Após registrar sua licença o próximo passo é fazer a Ativação do seu jFinanças, segue o passo a passo
abaixo:
1. Clique no Menu Arquivo do jFinanças Pessoal;

2. Clique no Botão “Demonstração”;

3. Verifique qual instalação deseja instalar, preencha o e-mail e a senha de cadastro;
4. Para finalizar a ativação, clique em “Ativar”.

4. Menu Arquivo
O Menu Arquivo do jFinanças Pessoal disponibiliza ao usuário as propriedades do sistema. Confira abaixo
as funções disponíveis para uso:

4.1.

Lista de Contas

Nesta opção você poderá cadastrar ou editar suas contas de movimentação como sua conta bancária e
seus cartões de créditos. É um atalho para a rotina que está no menu Lançamentos.

4.2.

Recibos

Esta opção permite a emissão de um recibo rápido, sem necessidade de cadastros e todos os recibos
emitidos através dos lançamentos ficam arquivados na opção recibos.

4.3.

Calculadora

Atalho para a Calculadora do Windows.

4.4.

Ajuda e Backup

Ajuda: Fornece documentos e informações, tais como o Guia Prático, documentos para auxilio em
importação e exportação de arquivos, número da versão do sistema, acesso ao suporte técnico e entre outras
informações.
Backup: Possui as opções para fazer um backup, restaurar um backup e ainda uma lista com os backups
manuais e automáticos recentes. O arquivo de backup contém todas as informações registradas até a data de sua
criação. Ele será útil em diversos incidentes ou operações que ocorrem em seu software ou hardware, que
ocasionem a perda total do sistema ou das informações nele registradas. A restauração deste backup no

programa novamente instalado trará todas as informações salvas até a data de criação do arquivo, permitindo
assim prosseguir no uso do jFinanças Pessoal.
O jFinanças Pessoal cria backups automáticos a cada vez que o sistema é fechado. Estes backups são
armazenados em pasta padrão da instalação. Os backups manuais, altamente recomendados, poderão ser feitos
pelo usuário e salvos, de preferência, em dispositivos de armazenamento externos ao computador (pen drive, HD,
Nuvem como Google Drive, etc.).

4.5.

Atualizações

Verifique se há atualizações disponíveis clicando no ícone de verificar atualizações.

4.6.

Opções ou Preferências do jFinanças Pessoal

O preenchimento das abas em Preferências do jFinanças Pessoal é importante para fixar o padrão de
funcionamento de diversas ferramentas: habilitar o aviso de vencimentos, configurar a categorização de plano de
contas e centro de custos quando realizada a importação de extrato e cadastrar os dados pessoais. As
preferências do jFinanças é composta por 2 abas: Geral e Seus Dados.

4.6.1.

Aba Geral

Segue as instruções da Aba Geral do seu jFinanças Pessoal:
Aviso de backup manual: Com essa opção ativada, quando o jFinanças Pessoal for iniciado avisará ao
usuário a quanto tempo não é realizado o backup manual.
Atualizações Corretivas: Selecione a frequência que deseja que o jFinanças Pessoal verifique por
atualizações corretivas.

Marque a opção Fazer o download e instalar automaticamente, caso queira que as atualizações sejam
realizadas automaticamente. Esta opção só pode ser marcada pelo usuário administrador do jFinanças Pessoal, e
o usuário do Windows precisa ter permissões de Administrador com privilégios elevados.

Confirmação: Marcando está opção o jFinanças Empresa informará ao usuário caso seja realizado um
lançamento ou uma programação, quando o favorecido e categoria não estiverem associados.
Moeda Padrão: Selecione a moeda padrão. É possível cadastrar uma nova moeda na aba Categorias.
Importação de Extrato: Selecione a maneira que o jFinanças Pessoal irá se comportar quando for
realizada a importação de um extrato, verifique cada opção abaixo:


Caso selecione a opção “Usar auto categorização e Regra de extrato”, o sistema categorizará os
lançamentos automaticamente se baseando no histórico dos lançamentos (auto categorização) e também
categorizará os lançamentos conforme as regras de extrato que podem ser criadas na aba Categorias.



A opção “Aplicar somente regras de Categoria de Extrato”, realizará a categorização conforme as
regras de extrato, criadas na aba Categorias.



Se selecionar a opção “Não utilizar a auto categorização", o sistema não categorizará os lançamentos
automaticamente e as categorias, planos de contas e centros de custo deverão ser informados
manualmente.

Validação CPF/CNPJ: Este campo irá informar se realmente o CPF/CNPJ existe. Existem 3
configurações:


Validar e bloquear CPF/CNPJ: O sistema irá validar, caso não exista ele irá bloquear.



Validar e avisar: O sistema irá validar e avisar se o CPF/CNPJ existe.



Não validar: O sistema não irá fazer a validação do CPF/CNPJ

4.6.2.

Aba Seus Dados

Esta aba é muito importante para informação interna, pois irá conter todos os dados de sua empresa. Por
exemplo: Nome, CPF, Documento de Identidade, Data de Nascimento, Telefone, Endereços e outros dados
adicionais.

5. Principais Cadastros do jFinanças Pessoal
Nesta seção serão abordados os principais cadastros que seu Loje necessita ter inicialmente, são eles:
Lista de Contas, Cadastro de Clientes, Fornecedores e Colaboradores, Plano de Contas e Centro de Custos,

5.1.

Lista de Contas

A lista de conta corresponde ao nome da conta de movimentação da sua empresa. O que a diferencia é o
tipo de conta que será cadastrada, por exemplo: Conta-Corrente, Cobrança Bancária, Dinheiro, Poupança entre
outras contas. Para fazer o cadastro de uma Lista de Conta segue as instruções a seguir:
1. Clique no Menu Lançamentos em “Lista de Contas”;

2. Clique em “Nova Conta”;
3. Preencha obrigatoriamente o “Nome” da conta, o Tipo da Conta, o Banco, Agência e Número da Conta;
4. No canto superior direito da tela irá verificar o quadro ”Saldo de Abertura”. Neste campo irá informar a data
de abertura da conta que está cadastrando e o “Valor” é o saldo de início da conta.
Segue abaixo um exemplo de um cadastro de uma Lista de Conta do tipo: Conta-Corrente:

Existem 3 configurações importantes no cadastro de uma Lista de Conta, seguem as explicações de cada
Check:

Mostrar Conta na Página Principal: Irá aparece a conta que cadastrou na aba Principal no campo
Contas de Movimentação.
Esta Conta está encerrada: Sairá da aba Principal no campo de Contas de Movimentação e também não
irá aparecer na aba de Lançamentos no campo de Contas de Movimentação.
Incluir Conta nas Previsões Financeiras da Página Principal: Marcando esta opção irá incluir esta
conta no gráfico de previsões na aba Financeiro.
Em Lista de contas utilize o botão “Nova Conta” para cadastrar uma nova conta de movimentação, o
botão “Editar” para editar as suas contas de movimentação e o botão “Excluir” para excluir uma conta de
movimentação.

5.2.

Favorecidos

Nesta seção será abordada a forma de cadastrar separadamente os seus Clientes, Fornecedores e
Colaboradores.
Para cadastrar um Favorecido em seu sistema, acesse a aba Favorecidos e siga a rotina para o cadastro:
1. Clique na aba “Favorecidos”;
2. Selecione a opção “Novo Favorecido”;

Aba geral:
Informe primeiramente o campo "Pessoa", Caso seu cliente seja Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Caso
seu favorecido seja Pessoa Física o campo obrigatório é o "Nome" e caso seu favorecido seja Pessoa Jurídica
o campo obrigatório é o "Nome Fantasia"
O botão "Anexo" serve para incluir qualquer documentação a respeito do seu cliente.

Aba Informações Adicionais:
Caso ele não seja mais seu favorecido, marque a opção "Favorecido Inativo” ou caso queira enviar
algum tipo de comunicação, marque a opção "Recebe Mala Direta". Informe no quadro Informações Bancárias os
dados bancários do seu favorecido.
O Botão "Anexo" serve para incluir qualquer documentação a respeito do seu favorecido.

5.3.

Categoria

A Categoria espelha a estrutura de como você categoriza as suas despesas e receitas. O jFinanças trás
em sua instalação original uma categoria padrão que pode ser reconfigurado para melhor se adequar à sua vida
pessoal. Seguem alguns exemplos de categoria de receitas e despesas:


Receitas: “Salário” e “Pró-Labore”



Despesas: “Pagamento da Água” e “Energia Elétrica”

5.3.1.

Cadastrar uma Categoria

1. Clique no menu Categorias;
2. Pasta Categoria;
3. Clique no botão “Novo Categoria”;
4. Preencha o nome e selecione se será uma categoria de receita, despesa;

5. Caso queira cadastrar uma subcategoria, realize o mesmo procedimento acima, mas marque a opção
“subcategoria” e faça o mapeamento para qual categoria quer cadastrar.

5.3.2.

Editar uma Categoria

Para editar a categoria, clique sobre a conta que deseja alterar o nome e em seguida clique no botão
Editar. Segue abaixo tela para conferência:

5.3.3.

Excluir uma Categoria

Para excluir uma categoria, clique sobre a conta que não deseja mais visualizar e em seguida clique no
botão Excluir. Segue abaixo tela para conferência:

6. Resumo da Situação Financeira
Ao abrir a tela principal do jFinanças Pessoal, será apresentado o resumo geral de sua situação financeira
atual. Visualize rapidamente o saldo das suas contas até o momento ou através dos Gráficos de Previsão
Financeira.

7. Lançamentos
Nesta página você acessará a lista das contas cadastradas, seus respectivos saldos, e poderá lançar as
receitas, despesas, transferências, pagar fatura de cartão de crédito, reconciliar entre outras funções. No painel
inferior da tela de lançamentos é possível consultar uma barra de programação de receitas e despesas para os
próximos 30 dias.

7.1.

Lançamento de Despesas e Receitas

Todas as movimentações simples podem ser registradas através de lançamentos de despesa e receita.
Siga as instruções abaixo para gerar tanto uma despesa, quanto uma receita.


Despesa:

1. Acesse a aba Lançamentos;
2. Clique em Despesa;

3. Selecione para quem irá fazer o pagamento;
4. Selecione a Categoria;
5. Registre a data e o valor do lançamento;

6. Clique em “OK” para concluir seu Lançamento de Despesa.



Receita:

1. Acesse a aba Lançamentos;
2. Clique em “Receita”;

3. Selecione de quem irá receber o lançamento;
4. Selecione a Categoria;
5. Registre a data e o valor do lançamento;
6. Clique em “OK” para concluir seu Lançamento de Receita.

7.2.

Lançamento de Despesa no Cartão de Crédito

Uma conta modelo Cartão de Crédito fará o controle dos gastos com cartões de crédito, através de faturas
com data de vencimento e dia de fechamento estabelecidos. Os lançamentos que forem registrados dentro do
ciclo mensal de fatura, ou seja, até a data de fechamento, serão nela incluídos. Os lançamentos de datas
posteriores, ou programações, serão registrados e inclusos nas próximas faturas.
1. Selecione uma conta Cartão de Crédito;
2. Escolha registrar uma despesa parcelada, uma programação ou realizar um saque no cartão de crédito;

3. Confirme a data e a qual fatura será vinculado o lançamento, caso seja data posterior ao fechamento, o
sistema perguntará se deseja abrir nova fatura;
4. Caso seja uma conta parcelada, indique o valor total e o número de parcelas.

Para consultar os lançamentos vinculados às faturas, clique sobre a fatura que se encontra na coluna à
direita.

7.3.

Reconciliação Financeira

A reconciliação financeira possibilita o ajuste entre o saldo presente em seu extrato bancário, e o saldo
dessa mesma conta no jFinanças Pessoal. Os lançamentos serão reconciliados até a data da movimentação mais
atual de seu extrato. Todos os lançamentos anteriores à data reconciliada são marcados como reconciliados.
1. Clique na Aba Lançamentos
2. Acesse a conta que quer Reconciliar;
3. Clique no lançamento da data que quer fazer a Reconciliação, no exemplo abaixo dia 10/10/2014;
4. Clique no botão "Reconciliar até";

5. Para realizar a reconciliação, informe a data e o saldo do extrato bancário.
6. Clique em "OK";

7. Caso tenha alguma diferença entre o saldo informado e o registrado, preencha os dados para registrar um
lançamento de ajuste e clique em "Continuar".

Para editar ou recriar uma programação, siga as instruções abaixo:
1. Selecione o lançamento que deseja desfazer;
2. Clique em Editar;
3. Clique no botão "Mais Ações"
4. Em seguida clique no botão "Criar Conta a Pagar/Receber" ou "Criar Transferência Programada",
conforme o caso;
5. Preencha a data de vencimento, modifique os outros campos como desejar e clique em "OK";

Para excluir um lançamento que lançou incorretamente, siga o procedimento abaixo:
1. Selecione o lançamento que deseja excluir;
2. Clique em “Excluir”.

7.4.

Importar e Exportar Extratos Bancários

Clique em “Importar Extrato” para importar lançamentos registrados no extrato de sua conta bancária. O
arquivo de importação deve ter os seguintes formatos: OFX, OFC, QIF, CSV ou TXT.

7.5.

Associar lançamentos com contas a Pagar/Receber

Para vincular lançamentos do extrato bancário às programações clique em “Associar com Conta a Pagar /
Receber”. Na janela que se abrir, selecione a conta programada a ser vinculada e clique em “Associar
Lançamento”. Essa operação deverá ser feita item por item, manualmente.

7.6.

Programação

No módulo de programação é possível programar uma nova conta a pagar ou receber bem como
lançamentos de transferência. Também se pode editar ou excluir as programações, consultar o histórico de contas
pagas e recebidas e importar ou exportar arquivos nos formatos CSV ou TXT.

7.6.1.

Programar Nova Conta a Receber Simples.

Para fazer a programação de uma conta a Receber, Siga as seguintes instruções:
1. Acesse a aba Programação em "Contas a Receber"
2. Clique em "Nova Conta a Receber"

3. Selecione a pessoa ou organização de quem está recebendo;
4. Selecione a Conta que irá receber o depósito;
5. Selecione o Vencimento e o Valor;

6. Caso deseje parcelar a programação clique no botão abaixo "Parcelar".

7.6.2.

Programar Nova Conta a Pagar Simples

Para fazer a programação de uma conta a Pagar, Siga as seguintes instruções:
1. Acesse a aba Programação
2. Clique em "Contas a Pagar"
3. Clique em "Nova Conta a Pagar"

4. Selecione a pessoa ou organização de quem está recebendo;
5. Selecione a Conta que irá receber o depósito;
6. Selecione o Vencimento e o Valor;

7. Caso deseje parcelar a programação clique no botão abaixo "Parcelar".

7.7.

Planejamento

Nesta aba você irá verificar o seu planejamento pessoal, ou seja, verificar o Valor Previsto de cada
Categoria, a Previsão Anual e a Previsão Acumulada. Esta rotina é fundamental para a sua organização
financeira.

7.7.1.

Criar e Preencher um Novo Orçamento

O orçamento ajudará a fazer seu planejamento financeiro anual. Baseado em seu histórico, ou no que
planeja gastar e receber nas várias categorias e em frequências diversas, o orçamento permitirá monitorar se seus
gastos e ganhos atuais estão conforme o planejado. Para Criar um Orçamento siga as instruções abaixo:
1. Clique na aba Planejamento;
2. Clique em “Criar Orçamento”;
3. Preencha o nome do Orçamento;
4. Clique em “OK” para confirmar.

7.8.

Gráficos e Relatórios

Nesta secção você irá visualizar todas as suas movimentações pessoais. São eles: Aba Contas, Aba
Receitas e Despesas e a Aba Listas. Para obter dados mais precisos, utilize os filtros. Use a opção tela cheia para
melhor visualizar as páginas do relatório.

7.8.1.

Aba Contas

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios:
1. Saldos das Contas
2. Evolução do Saldo
3. Extrato de Conta

Lembrando que esses Relatórios você poderá Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF, Salvar como MS
Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

7.8.2.

Aba Receitas e Despesas

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios e gráficos:
1. Por Favorecido
2. Extrato de Favorecido
3. De Quem Recebo
4. De Quem Pago
5. Por Categoria
6. Para Onde Vem o Dinheiro
7. Para Onde Vai o Dinheiro
8. Receitas x Despesas

Lembrando que esses Relatórios você poderá Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF, Salvar como MS
Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

7.8.3.

Aba Contas a Pagar e Receber

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios e gráficos:
1. Previsão de Financeira
2. Previsão de Fluxo de Caixa por Conta
3. Por Favorecido
4. Por Categoria

Lembrando que esses Relatórios você poderá Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF, Salvar como MS
Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

7.8.4.

Listas

Nesta aba você poderá visualizar as seguintes listas:
1. Favorecidos;
2. Categorias;
3. Resumo Mensal.

Lembrando que esses Relatórios você poderá Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF, Salvar como MS
Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

8. Categorias
Na aba Categorias você irá configurar as listas de moedas, meios de pagamento, tipos de documentos
usados em várias operações do sistema.

9. Pesquisa
Permite a pesquisa conforme os filtros selecionados.
Clique na aba Pesquisa e no campo Pesquise Por: Informe o que deseja procurar. Por exemplo nome,
categoria, valores. Em seguida clique em Pesquisar ou pressione a tecla "Enter” do seu teclado.

