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1. Introdução e Visão Geral
O Loje é um programa destinado ao gerenciamento empresarial. Dispõe de ferramentas para controle de
orçamentos, vendas, compras, estoque, serviços, integradas ao gerenciador financeiro de contas a pagar e
receber, lançamentos em conta e conciliação bancária.
O Loje destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradável de fácil entendimento
e objetiva o gerenciamento e análise das informações de sua empresa.
Com o Loje será possível:


Administrar o estoque com eficiência: usando as informações cadastrais dos produtos, juntamente com
as movimentações de compras, você terá sempre uma posição atualizada de seu estoque, podendo
consultar a qualquer momento a quantidade de mercadorias, bem como o valor de seu estoque.



Gerenciar seus clientes: acompanhar as vendas, saber quais são os melhores clientes, e quais produtos
vendem mais. Tudo integrado ao financeiro, possibilitando uma análise mais precisa dos resultados para
tomadas de decisões.



Programar receitas e despesas: programe as receitas e despesas futuras da sua empresa através de
contas a pagar e receber.



Analisar as despesas e receitas futuras: através da Previsão de Fluxo de Caixa você poderá fazer uma
previsão das suas receitas x despesas e verificar o comportamento futuro das suas contas, podendo com
isso fazer um melhor planejamento financeiro.



Verificar os gastos e receitas: com o Demonstrativo Financeiro e os demais relatórios, você poderá
fazer um melhor acompanhamento dos gastos e receitas da sua empresa, fazendo comparativos entre
lançamentos previstos e realizados.



Gerenciar múltiplas empresas (Loje Corporativo): é possível controlar mais de uma empresa com
bancos de dados independentes.



Emissão de boletos (somente versão Corporativo): possui a funcionalidade de emissão e controle de
boletos bancários. Verifique em nosso site quais bancos estão atualmente homologados.



Controle de contas de usuários: o usuário administrador poderá criar grupos de usuários e neles
vincular, de acordo com configuração, os novos usuários. Estes receberão login e senha de acesso.



Uso em rede local: o Loje é também comercializado em versão rede local, sem limite de máquinas.



Cadastro e registro de código de barras: é possível vender utilizando um leitor de código de barras.



Balança: através de programação inicial, é possível reconhecer código de barras de balanças.



Comissões: visualizar, programar e realizar o pagamento das comissões para os vendedores.

Com a facilidade e simplicidade de uso do Cenize Loje, você controlará as finanças da sua empresa de
maneira mais eficaz, obtendo resultados práticos e rápidos.

1.1.

Organização do Loje

As principais ferramentas da Perspectiva Comercial são Orçamentos, Pedidos de Venda, PDV e Ordens
de Serviços. A do módulo Estoque são os Cadastros de Produtos, Serviços e Lotes, Compras e Transferência
entre Estoques (Almoxarifados). Por fim, o módulo Financeiro registra lançamentos, Programações, Planejamento
orçamentário, controle de Boletos (Loje Corporativo) e cadastro de contas de movimentação.
O Loje emite diversos tipos de Gráficos e Relatórios para análise dos resultados, ordenados segundo seu
foco: vendas; estoque; ordens de serviço; financeiro realizado; previsão de fluxo de caixa; demonstrativo
financeiro; gráficos financeiros; cadastros.

2. Instalação e Configuração Inicial do Loje
Verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos listados abaixo para fazer a instalação do
seu Loje 2015. Essas configurações servem, tanto para os clientes, quanto para os servidores, para os
casos onde se aplique.


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 Loje, realize o download do instalador. Para isso, acesse o link:
“http://cenize.com/downloads” e clique no botão “Baixar”.

2.2.

Instalação do Loje 2015

Para fazer a instalação do Loje 2015, siga as instruções a seguir.
1. Após baixar o Loje 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, clique na opção “Terminar”, conforme tela abaixo:

4. Depois de ter clicado em “Terminar”, acesse a sua área de trabalho de sua máquina e verá o ícone do
Cenize Loje 2015. Em seguida, selecione o ícone e a edição desejada e clique em "Começar uma Nova
Empresa", conforme imagem abaixo:

5. Na próxima tela, é possível preencher as informações da sua empresa. Este preenchimento não é
obrigatório, conforme imagem abaixo:

6. 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:

7. Após Ler e Concordar com os termos de contrato, agora é só acessar o sistema. Lembrando que o
sistema aparece de forma automática o Usuário: Administrador e Senha: Admin, conforme tela abaixo:

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

3.1.

Como adquirir uma licença do Loje

1. Acesse o site do Loje, http://cenize.com/precos/lj e selecione a versão que deseja adquirir. Se você já está
utilizando a versão Demonstração, clique no botão que aparece logo na inicialização do Loje, a fim de ser
redirecionado para o site do produto.
2. Em seguida, clique em "Comprar".
3. Para continuar a aquisição da licença, cadastre o seu usuário em nosso site.
4. Preencha todas as informações solicitadas e clique em "Finalizar Pedido".
5. 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 Loje.

3.2.

Registrar Licenças

Após receber por e-mail a notificação contendo os dados para ativação, cadastre a sua senha no site da
Cenize. Acesse então o Painel "Demonstração" do Loje, insira o E-mail e Senha cadastrados no site e clique em
"Ativar". Neste e-mail terá um link “Clique aqui para completar seus dados e receber instruções para ativar sua
aplicação”.

Clique no link “Clique aqui” para ser direcionado para a página da Cenize, onde já virá com o seu e-mail
preenchido. Cadastre uma senha, confirme a senha cadastrada e clique em “Cadastrar”.

Importante: Você utilizará este e-mail e senha cadastrados para ativar o sistema.
Observação: Note que o status da licença comprada, está como não registrada.

Preencha as informações solicitadas e clique em Registrar Licença:

3.3.

Ativação do Loje

Após registrar sua licença o próximo passo é fazer a Ativação do seu Cenize Loje 2015, segue o passo a
passo abaixo:

1. Clique no Menu Arquivo do Loje 2015;

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 Loje 2015 disponibiliza ao usuário as propriedades do sistema. Confira abaixo as funções
disponíveis para uso:

4.1.

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 botão backup aparece apenas na versão desktop, na versão em rede o
backup deve ser realizado no aplicativo servidor do sistema.
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 Loje.
O Loje 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, etc.).
Os backups manuais variam de acordo com a versão do sistema:
1. Menu do Loje, Painel Backup: os backups serão individuais, ou seja, da empresa que estiver aberta no
sistema. Somente para versões Desktop.
2. Menu Gerenciar Empresas: os backups poderão ser "Gerais" - englobam todas as empresas, caso tratese da versão Corporativo, ou "por Empresa", ou seja, individuais. Somente para versões Desktop.
3. Loje Servidor: somente para versões Rede. Os backups poderão ser “Gerais” ou “por empresa”,
diretamente no computador onde estiver o Loje Servidor.

4.2.

Backup Loje 2015

No sistema Loje 2015 pode-se fazer o armazenamento de todo seu banco de dados. Lembre-se, verifique
se a versão do sistema é “Rede” ou “Desktop”. Portanto, serão apresentadas as formas de realização deste
backup para as duas versões, tanto para todas as empresas, quanto para apenas uma.

4.2.1.

Backup Rede (todas as empresas)

Para realizar o backup na versão Rede para todas as suas empresas, siga as seguintes instruções:
1. Feche o sistema Loje 2015 em todas as máquinas da rede;
2. Na máquina que possui o aplicativo servidor instalado;

3. Clique no menu iniciar do Windows;
4. Clique em todos os programas;
5. Localize e abra a pasta Loje Servidor 2015 e clique em Loje Servidor;
6. No aplicativo servidor clique em "Fazer Backup do Banco de Dados";
7. Selecione a pasta em que quer salvar.
8. Clique em "Salvar"
9. Depois de carregar irá aparecer a mensagem "Backup Realizado com Sucesso".

4.2.2.

Backup Rede (apenas uma empresa)

Para realizar o backup na versão Rede para apenas uma empresa, siga as seguintes instruções:
1. Feche o sistema Loje 2015 em todas as máquinas da rede;
2. Na máquina que possui o aplicativo servidor instalado;
3. Clique no menu iniciar do Windows;
4. Clique em todos os programas;

5. Localize e abra a pasta Loje Servidor 2015 e clique em Loje Servidor;
6. No aplicativo servidor clique "Gerenciar empresas";

7. Selecione a empresa que quer fazer o Backup;
8. Clique em "Editar";
9. Clique em "Fazer Backup".

4.2.3.

Backup Desktop (todas as empresas)

Para realizar o backup na versão Desktop para todas as suas empresas, siga as seguintes instruções:
1. Feche o sistema Loje 2015;
2. Acesse o menu iniciar do Windows;
3. Clique em todos os programas;
4. Localize e abra a pasta Loje 2015;
5. Clique em gerenciar empresas;
6. Clique em Backup do Banco de Dados;
7. Selecione a pasta em que quer salvar.
8. Clique em "Salvar"
9. Depois de carregar irá aparecer a mensagem "Backup Realizado com Sucesso".

4.2.4.

Backup Desktop (apenas uma empresa)

Para realizar o backup na versão Desktop para apenas uma empresa, siga as seguintes instruções:
1. Feche o sistema Loje 2015;
2. Acesse o menu iniciar do Windows;

3. Clique em todos os programas;
4. Localize e abra a pasta Loje 2015;
5. Clique em gerenciar empresas;
6. Selecione a empresa que quer fazer o backup;
7. Clique no botão “Editar”;
8. Clique em “Fazer Backup”.

4.3.

Preferências do Loje 2015

O preenchimento das abas em Preferências do Loje é importante para fixar o padrão de funcionamento de
diversas ferramentas: contas utilizadas para estoque, vendas e ordens de serviço, escolha do plano de contas e
centro de custos padrão, moeda, modelo de etiqueta, preços, logomarca da empresa e entre outros.
As preferências do Loje é composta por 7 abas: Geral, Dados da Empresa, Estoque, Vendas, Ordem de
Serviço, Preços e Logomarca da Empresa. Nas próximas secções serão abordadas todas as abas
detalhadamente:

4.3.1.

Aba Geral

Segue as instruções da Aba Geral do seu Loje 2015:
Aviso de backup manual: Com essa opção ativada, quando o Loje for iniciado avisará ao usuário a
quanto tempo não é realizado o backup manual.

Atualizações Corretivas: Selecione a frequência que deseja que o Loje 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 Loje, e o usuário do
Windows precisa ter permissões de Administrador com privilégios elevados.

Confirmação: Marcando está opção o Loje informará ao usuário caso seja realizado um lançamento ou
uma programação Cliente/Fornecedor, plano de contas e centro de custos.
Moeda Padrão: Selecione a moeda padrão. É possível cadastrar uma nova moeda na aba Categorias.
Importação de Extrato: Selecione a maneira que o Loje 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

4.3.2.

Aba Dados da Empresa

Esta aba é muito importante para informação interna, pois irá conter todos os dados de sua empresa. Por
exemplo: Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Endereços e outros dados
adicionais.

4.3.3.

Aba Estoque

Nesta aba poderá definir algumas informações padrões do seu sistema relacionado ao Estoque. Segue
abaixo as configurações desta aba.
Almoxarifado padrão: Defina o almoxarifado padrão do estoque.
Atualizar Custos do Produto: Selecione a opção que deseja que o Loje execute quando for concluída
uma compra ou entrada de produtos. As seguintes opções podem ser selecionadas:
Atualizar o custo dos Produtos: Selecionando esta opção o Loje atualizará o preço de custo dos
produtos conforme o valor que foi pago na compra.

Perguntar se deseja atualizar o custo dos produtos: Selecionada está opção, quando for realizada a
compra de produtos o Loje perguntará se deseja atualizar o preço de custos do produto.
Em um Pedido de Compras, será criada uma Contas a Pagar referente à compra. Indique a Conta Padrão,
Plano de Contas Padrão e Centro de Custo Padrão para as contas a pagar criadas pelos pedidos de compra.
Selecione as opções referentes a impressão de etiquetas, códigos de barras e Integração com balança.

4.3.4.

Aba Vendas

Esta aba aborda todas as parametrizações que envolvem o setor de vendas de uma empresa. Por
exemplo: Comissões de vendedores, Dados padrões de Pedidos, Multas e Juros para a venda e a questão da
impressora para o Cupom Padrão.
Vendedor: Marque o campo Permitir concluir Pedido de Vendas sem Vendedor, caso queira permitir que
os pedidos de venda possam ser criados sem selecionar o vendedor.
Vendedor Padrão: Selecione o vendedor padrão para as vendas.
Plano de Contas Comissão: Selecione o plano de contas padrão para os lançamentos de comissões.

Comissão: Selecione a porcentagem padrão para cálculo da comissão dos vendedores sobre o valor das
vendas.

Ao concluir um Pedido de Venda, será criado um lançamento de receita ou uma programação de conta a
receber (conforme a configuração de Modelo de pedido utilizada.).
Indique a Conta Padrão, Plano de Contas Padrão, Centro de Custo Padrão, Multa Padrão, Juros Padrão e
Carência no atraso dos pagamentos, para as receitas ou contas a pagar criadas através das vendas.
Modelo Padrão de Pedido: Selecione o modelo de pedido de venda padrão. Pode-se criar modelos de
pedido de venda através da aba Categorias.
Enviar os Kits como produto para o jFiscal: Marque este campo para que o Loje envie os Kits vendidos
como produtos para o sistema jFiscal.
Impressora para Cupom Padrão: Selecione a impressora padrão para emissão de cupom não fiscal.·.

4.3.5.

Aba Ordens de Serviço

Segue abaixo as instruções para a Aba Ordens de Serviço:
Responsável: Marque o campo Permitir concluir Ordem de Serviço sem Responsável, caso queira
permitir que as Ordens de Serviço possam ser criadas sem selecionar o Responsável.
Ao concluir uma Ordem de Serviço, será criado um lançamento de receita ou uma programação de conta
a receber, referente a ordem de serviço. Indique a Conta Padrão, Plano de Contas Padrão e Centro de Custo
Padrão, para as receitas ou contas a pagar criadas através das Ordens de Serviço. Segue tela abaixo para
visualização:

4.3.6.

Aba Preços

Nesta aba você irá definir a margem de lucro padrão e desconto máximo das tabelas de preço, varejo,
promocional e atacado.

4.3.7.

Aba Logomarca da Empresa

Para inserir uma Logomarca de sua empresa para visualizar em seus relatórios, siga os seguintes passos:
1. Clique em “Ler de Arquivo”;
2. Indique o arquivo com a Logomarca da empresa e clique em “Abrir”;
3. Clique em “OK”.
Lembre-se que o tamanho da imagem em Pixel sugerida é de 330x120.

4.3.8.

Aba E-mail

Nesta aba irá informar as configurações do servidor de e-mail de sua empresa, na qual poderá fazer o
envio das notas fiscais para seu cliente.

5. Principais Cadastros do Loje 2015
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, Centro de Custos,
Condições de Pagamento, Modelos de Pedidos de Venda, Almoxarifados, Unidades de Medidas e Produtos.

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 módulo Financeiro;
2. Menu Lançamentos;
3. Clique em “Lista de Contas”;

4. Clique em “Nova Conta”;
5. Preencha obrigatoriamente o “Nome” da conta, o Tipo da Conta, o Banco, Agência e Número da Conta;
6. 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 Financeiro no campo
Contas de Movimentação.
Esta Conta está encerrada: Sairá da aba Financeiro 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.

Clientes, Fornecedores e Colaboradores

Nesta seção será abordada a forma de cadastrar separadamente os seus Clientes, Fornecedores e
Colaboradores.

5.2.1.

Cadastro de Clientes

Para cadastrar um Cliente em seu sistema, acesse a aba Clientes e Fornecedores de qualquer módulo no
Loje 2015 (Comercial Estoque e Financeiro). Siga a rotina para o cadastro:

1. Clique na aba Clientes e Fornecedores;
2. Clique na opção “Clientes”;
3. Selecione a opção “Novo Cliente”;

Aba geral:
Informe primeiramente o campo "Pessoa", Caso seu cliente seja Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Caso
seu cliente seja Pessoa Física o campo obrigatório é o "Nome" e caso seu cliente 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:
Informe um vendedor padrão para este cliente. Caso ele não seja mais seu cliente, marque a opção
"Cliente Inativo” ou caso queira enviar algum tipo de comunicação, marque a opção "Recebe Mala Direta".
No quadro contatos informe os principais contatos do seu cliente e no quadro Informações Bancárias os
dados bancários do seu cliente.

O Botão "Anexo" serve para incluir qualquer documentação a respeito do seu cliente.

Abas Comercial e Estoque
Lembrando que as abas “Comercial” e “Estoque” servem para verificar o histórico do seu cliente nas
movimentações de vendas e saída de produtos.
Em Cliente utilize o botão “Novo Cliente’ para cadastrar um novo Cliente, o botão “Editar” para editar os
seus Clientes já cadastrados e o botão „Excluir” para excluir seus Clientes que não deseja mais.

5.2.2.

Cadastro de Fornecedores

Para cadastrar um Fornecedor em seu sistema, acesse a aba Clientes e Fornecedores de qualquer
módulo no Loje 2015 (Comercial, Estoque e Financeiro) e siga a rotina para o cadastro:
1. Clique na aba Clientes e Fornecedores;
2. Clique na opção “Fornecedores”;
3. Selecione a opção “Novo Fornecedor”;

Aba geral:
Informe primeiramente o campo "Pessoa", Caso seu cliente seja Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Caso
seu cliente seja Pessoa Física o campo obrigatório é o "Nome" e caso seu cliente 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:
Informe um vendedor padrão para este cliente. Caso ele não seja mais seu cliente, marque a opção
"Cliente Inativo” ou caso queira enviar algum tipo de comunicação, marque a opção "Recebe Mala Direta".
No quadro contatos informe os principais contatos do seu cliente e no quadro Informações Bancárias os
dados bancários do seu cliente.

Abas Comercial e Estoque
Lembrando que as abas “Comercial” e “Estoque” servem para verificar o histórico do seu fornecedor nas
movimentações de vendas e saída de produtos.
Em Fornecedores utilize o botão “Novo Fornecedor” para cadastrar um novo Fornecedor, o botão
“Editar” para editar os seus Fornecedores já cadastrados e o botão “Excluir” para excluir seus Fornecedores que
não deseja mais.

5.2.3.

Cadastro de Colaboradores

Para cadastrar um Colaborador em seu sistema, acesse a aba Clientes e Fornecedores de qualquer
módulo no Loje 2015 (Comercial, Estoque e Financeiro). Siga a rotina para o cadastro:
1. Clique na aba Clientes e Fornecedores;
2. Clique na opção “Colaboradores”;
3. Selecione a opção “Novo Colaborador”;

Aba geral:
Informe primeiramente o campo "Cargo/Função", o nome do seu Colaborador e seus dados pessoais.
Caso ele não seja mais seu Colaborador, marque a opção "Colaborador Inativo”.
Botão "Anexo" serve para incluir qualquer documentação a respeito do seu fornecedor.

Aba Informações Adicionais:
Informe os dados adicionais do seu Colaborador. No quadro Informações Bancárias os dados bancários
do seu Colaborador e no botão "Anexo" inclua qualquer documentação a respeito do seu fornecedor.

Abas Comercial e Estoque
Lembrando que as abas “Comercial” e “Estoque” servem para verificar o histórico do seu Colaborador nas
movimentações de vendas e saída de produtos.
“Em Colaboradores utilize o botão “Novo Colaborador” para cadastrar um novo Colaborador, o botão
“Editar” para editar os seus Colaboradores já cadastrados e o botão „Excluir” para excluir seus Colaboradores
que não deseja mais.
Aba Comissão e Vendas
Nesta aba irá informar a respeito das comissões e das vendas do seu Colaborador.


Informe a Comissão desse Colaborador caso tenha alguma participação na venda dos produtos da
empresa.



No primeiro quadro irá aparecer todas as comissões que ele participou em suas vendas. Nesta aba você
também poderá Pagar as Comissões deste Colaborador clicando no botão "Pagar Comissão" e selecione
os campos para fazer o seu lançamento ou poderá fazer uma Programação e informe pra quando será
programado o pagamento.



No segundo quadro irá apresentar todas as Comissões que já foi pago para este Colaborador.



Botão “Imprimir” irá aparecer o relatório das Comissões.



Botão "Anexo" serve para incluir qualquer documentação a respeito do seu Colaborador.

Em Colaboradores utilize o botão “Novo Colaborador” para cadastrar um novo Colaborador, o botão
“Editar” para editar os seus colaboradores já cadastrados e o botão “Excluir” para excluir seus Colaboradores que
não deseja mais.

5.3.

Plano de Contas

O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as despesas e receitas. O Loje
2015 trás em sua instalação original um plano de contas padrão que pode ser reconfigurado para melhor se
adequar à sua organização. Seguem alguns exemplos de planos de contas de receitas e despesas:


Receitas: “Vendas” e “Ganhos de Capital”



Despesas: “Material de Escritório” e “Salários”

5.3.1.

Cadastrar um Plano de Conta

1. Clique no menu Categorias;
2. Pasta Plano de Contas;
3. Clique no botão “Novo Plano de Contas”;
4. Preencha o nome e selecione se será um plano de conta 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 um Plano de Conta

Para editar o plano de contas, 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 um Plano de Conta

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

5.4.

Centro de Custos

O Centro de Custos organiza despesas e receitas que estão relacionadas pelo seu propósito. Utilize para
controlar o que foi gasto e quem é o responsável pelo lançamento financeiro. Será possível emitir relatórios de
lançamentos ordenados por Centro de Custos, o que torna importante sua prévia organização de acordo com as
características da empresa. Para cadastrar um Centro de Custo:
1. Clique no menu Categorias;
2. Pasta Centro de custos;
3. Clique no botão “Novo Centro de Custos”;
4. Cadastre todas as informações;
5. Clique em “OK”.

Acessando a rotina de Centro de Custo no menu Categorias, utilize o botão “Novo Centro de Custo” para
cadastrar um novo Centro de Custo, o botão “Editar” para editar os seus Centros de Custos já cadastrados e o
botão “Excluir” para excluir seus Centros de Custos que não deseja mais utilizar.

5.5.

Condições de Pagamento

As Vendas e Compras de produtos se realizarão por diversos modos de pagamento, os quais deverão ser
anteriormente registrados desde a aba Categorias > pasta Compras e Vendas > subpasta Condições de
Pagamento.
1. Clique no menu Categorias;
2. Pasta Condições de Pagamento;
3. Clique no botão “Nova Cond. de Pagamento”;
4. Configure a nova condição;
5. Clique em “OK”.

Acessando a rotina de Condição de Pagamento no menu Categorias, utilize o botão “Nova Cond. de
Pagamento” para cadastrar uma nova Condição de Pagamento, o botão “Editar” para editar as suas Condições
de Pagamentos já cadastradas e o botão “Excluir” para excluir as suas Condições de Pagamentos que não
deseja mais utilizar.

5.6.

Modelos de Pedido de Vendas

As vendas, quando feitas desde o botão “Pedido de Venda”, que se encontra no módulo Comercial > aba
Vendas serão efetivadas de maneiras diversas. Podem ser elas: entrega no recebimento, completa ou parcial; prévenda com ou sem reserva de produtos; formulário padrão, proforma, ou para cupom não fiscal; concluída com ou
sem vendedor responsável, entre outras. Essas características são configuradas desde os Modelos de Pedido de
Vendas, na aba Categorias > pasta Compras e Vendas. Para cadastrar um novo modelo de pedido de venda:
1. Clique no menu Categorias;
2. Pasta Modelos de Pedidos de Venda;
3. Clique no botão “Novo Modelo Ped. de Venda”;
4. Configure o novo modelo de pedido;
5. Clique em “OK”.

Acessando a rotina de Modelos de Pedido de Vendas no menu Categorias, utilize o botão “Novo Modelo
Ped. de Venda” para cadastrar um novo Modelo Ped. de Venda, o botão “Editar” para editar os Modelos de
Pedido de Vendas já cadastrados e o botão “Excluir” para excluir os seus Modelos de Pedido de Vendas que não
deseja mais utilizar.

5.7.

Almoxarifados

O cadastro de almoxarifados, ou seja, de estoques físicos existentes, será realizado na aba Categorias >
pasta Estoque. A função Almoxarifado ordena os produtos por estoque, opera depósitos, retiradas e transferências
de produtos entre estoques. Para cadastrar um novo almoxarifado siga as instruções:
1. Clique no menu Categorias;
2. Pasta Almoxarifado;
3. Clique no botão “Novo Almoxarifado”;
4. Informe o nome e localização do almoxarifado;
5. Clique em “OK”.

5.8.

Unidades de Medidas de Produtos

Cada produto que é comprado ou vendido em unidades específicas: caixa, pacote, peça, m², m³, hora,
entre outras. As unidades são cadastradas na subpasta Unidade, que se encontra na aba Categorias > pasta
Produtos e Serviços. Para cadastrar uma nova unidade de medida siga as instruções:
1. Acesse a aba Categorias;
2. Pasta Produtos e Serviços;
3. Selecione a subpasta Unidade;
4. Clique no botão “Nova Unidade”;
5. Preencha as informações da nova unidade;
6. Clique em “OK”.

5.9.

Cadastro de Produtos

Os produtos serão cadastrados e editados desde o módulo Estoque, aba Produtos e Serviços > botão
Produtos > Novo Produto. Além do cadastro geral das informações que compõem o produto, é possível definir se
o produto é vendido com numeração Serial e através de Lote. Podendo também cadastrar produtos com atributos.
1. Acesse o módulo estoque;
2. Clique no menu Produtos e Serviços;
3. Selecione o botão “Produtos”;
4. Clique em “Novo produto”;
5. Preencha as Informações do produto;
6. Clique em “OK”.

5.9.1.

Cadastro de Produto com Lote e Serial

No cadastro de um produto com lote e serial, após preencher as informações do produto, marque os
campos Controlar Número Serial e Lote. Segue abaixo os cheks que deverão ser marcados na aba Geral do
cadastro do produto.

Quando for realizada a compra ou entrada do produto que está configurado para controlar Lote e serial,
será solicitada a vinculação do produto a um Lote e a geração do número serial. Lembrando que o número serial
pode ser informado manualmente ou gerado automaticamente, conforme imagens abaixo:

5.9.2.

Cadastro de Produto com Atributos

Para produtos com atributos, após preencher as informações do produto na aba Geral e aba Estoque e
Preços, acesse a aba Atributos e adicione os atributos para linha e coluna. Lembre-se que é possível cadastrar até
dois atributos para cada produto. Segue a imagem abaixo para conferência:

6. Módulo Comercial
Na secção do Módulo Comercial irá apresentar o Resumo da situação comercial da sua empresa, como
fazer um orçamento, como fazer um pedido de venda, a funcionalidade de gerar o financeiro e também a
funcionalidade de gerar a entrega das mercadorias.

6.1.

Resumo da Situação Comercial

Ao abrir o módulo Comercial do Loje 2015, irá aparecer todo resumo comercial geral da sua empresa,
apresentando diversos Gráficos e Informações para seu controle diário, semanal e mensal.

6.2.

Orçamento

O orçamento possui a descrição de produtos, materiais e serviços com os quais se há intenção de realizar
uma venda ou serviço. O orçamento poderá ser impresso, salvo em formato PDF ou enviado por e-mail. Através
do Orçamento poderão ser criados Pedidos de Venda ou Ordens de Serviço. O orçamento poderá ser impresso,
salvo em formato PDF ou enviado por e-mail. Segue abaixo as instruções para criar um orçamento:
1. Acesse o módulo comercial;
2. Clique na aba Vendas;
3. Selecione o botão “Orçamentos”;
4. Clique em “Novo Orçamento”;
5. Preencha as informações do orçamento.

Dele poderão ser criados Pedidos de Venda ou Ordens de Serviço. Para isso utilize o botão “Criar”

6.3.

Pedido de Venda

Através do botão Pedido de Venda será possível realizar vendas com preenchimento detalhado dos dados
referentes à entrega, recebimento, impressão do pedido e/ou envio por e-mail. Caso utilize o jFiscal
(http://www.cenize.com/jfiscal/emissor-de-nfe/), a transferência dos dados da venda para o emissor de notas
fiscais eletrônica estará disponível através do botão “Nota Fiscal”. Para realizar uma venda siga as instruções:
1. Acesse o módulo Comercial;
2. Clique na aba Vendas;
3. Selecione o botão “Vendas”;
4. Clique no botão “Novo Pedido” e selecione o modelo de pedido que irá utilizar.

5. Selecione o cliente;
6. Adicione o(s) produto(s) para a venda;
7. Selecione o vendedor;
8. Clique em “OK” para finalizar o pedido.

De acordo com a configuração do modelo de pedido de venda, será gerado ou um lançamento imediato na
conta padrão para vendas, ou uma conta a receber para cada venda, a qual ficará registrada no módulo
Financeiro, menu Programação, botão Contas a Receber.

6.3.1.

Pedido de Venda (gerar financeiro)

Ao lançar o recebimento, escolha o modo e o meio de pagamento. Caso o recebimento selecionado seja
através de Boleto Bancário (Loje Corporativo), será possível na própria aba Financeiro emitir o boleto bancário,
imprimi-lo ou enviá-lo por e-mail. Para criar o recebimento do pedido de venda siga as instruções abaixo:
1. Clique no botão “Receber”;

2. Selecione a condição de pagamento;
3. Clique no botão “Concluir Recebimento”;

Caso o valor do recebimento seja parcelado, deixe os valores zerados do quadro Parcelas Única e clique
no botão “Adicionar Outros Tipos de Pagamentos”. No exemplo abaixo foi optado por parcelar o valor do pedido
em 3x no cheque:

Adicione a forma nova de Pagamento, no caso abaixo Cheque em 3x. Selecione o botão “OK”.

Irá verificar na tela a seguir que as 3 parcelas da forma de pagamento e as datas previstas.
Neste modelo de pedido utilizado, será criada uma programação de conta a receber referente a venda.
Para realizar a baixa desta conta a receber, diretamente pela tela do pedido, pressione duplo clique sobre a
parcela criada e clique em “Concluir Recebimento”.

6.3.2.

Pedido de Venda (gerar entrega)

A entrega, de acordo com a configuração do modelo de pedido de venda, poderá ser realizada
manualmente, de modo parcial ou completo. Para realizar a entrega, nos modelos de pedido de venda que a
entrega está configurada como “Simplificada – Informada pelo usuário”, após realizar a venda e a entrega, clique
no botão “Entregar” e confirme clicando em “Sim”.

6.4.

Ponto de Venda (PDV)

O Loje 2015 disponibiliza o PDV para vendas rápidas, que se encontra no módulo Comercial > aba
Vendas > botão "Tela do PDV". Nele será inserido o produto, informado o meio de pagamento, valor e troco. Ao
fim, o sistema lhe dará a opção de emitir ou não o cupom não fiscal. Para utilizar o PDV siga as instruções abaixo:
1. Clique no módulo Comercial;
2. Aba Vendas;
3. Botão “Vendas”;
4. Tela do PDV.

5. Na tela do PDV, insira o produto, informe o meio de pagamento, valor e troco, selecione o vendedor e o
cliente.

6. Ao fim, o sistema lhe dará a opção de emitir ou não cupom não fiscal. Clique no botão “Imprimir Cupom”,
ele irá aparecer conforme tela abaixo:

Para concluir o PDV clique no botão “Concluir Venda”, assim o sistema irá trazer a tela para selecionar a
condição de pagamento desse PDV, instruções informadas na secção (6.3.1)

6.5.

Produto em Lote

Durante o preenchimento de um pedido de venda, quando for incluir um produto que controla lote e serial,
uma janela de seleção será aberta para a qual lote está vinculado o produto. Segue tela abaixo:

Quando for incluir concluir a venda selecione o número da série do produto que irá vender, primeiramente
clique em pesquisar e depois selecione qual série o produto faz parte. Segue as telas para melhor visualização:

6.6.

Ordem de Serviço

Na ordem de serviço será possível inserir tanto os serviços prestados quanto os produtos neles utilizados.
Para criar uma ordem de serviço, siga as instruções abaixo:
1. Clique no módulo Comercial;
2. Aba Ordens de Serviço;
3. Clique em “Nova Ordem de serviço”;

4. Selecione o cliente;
5. Adicione o(s) serviço(s) e o(s) produto(s) utilizados;
6. Selecione o colaborador responsável;
7. Clique em “OK”.

6.7.

Devolução de Produto e Vale-Troca

Nas situações de devoluções de produtos, utilize o botão “Devoluções” disponível na aba Vendas. Com a
janela aberta, escolhe-se o produto e em seguida a venda em que este pertence, concluindo em seguida a
devolução. Um vale troca será gerado e poderá ser informado ao cliente, assim como permanecerá registrado no
sistema, e posteriormente utilizado:
Para realizar a devolução de produtos:
1. Clique no módulo Comercial;
2. Aba Vendas;
3. Clique no botão “Devoluções”;
4. Clique no botão “Nova Devolução”;

5. Selecione o Cliente, Responsável e o Almoxarifado;

6. Escolha o produto, em seguida a venda a qual pertente tal produto;
7. Clique em “OK”;
8. Clique em “Concluir”.

Um vale-troca será gerado e poderá ser informado ao cliente, assim como permanecerá registrado no
sistema, e posteriormente poderá ser utilizado:

Os vale-trocas gerados são consultados desde o botão Vale-Troca, localizado na mesma aba, dê um
duplo clique e gere seu Vale-Troca:

6.8.

Gráficos e Relatórios

Nesta secção você irá visualizar todas as suas movimentações e cadastros da sua Empresa no módulo
Comercial. São eles: Aba Vendas, Aba Ordens de Serviço, Aba Gráficos e a Aba Listas.

6.8.1.

Relatório de Vendas

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios:
1. Resumo por Período;
2. Resumo por Vendedor;
3. Resumo por Cliente;
4. Resumo por Produto;
5. Produtos com Reserva;
6. Resumo por Produto com Atributo;
7. Produtos Mais Vendidos.

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.

6.8.2.

Relatório de Ordens de Serviço

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios:
1. Ordens de Serviço em Andamento;
2. Resumo de Ordens de Serviço por Período;
3. Ordens de Serviço por Responsável;
4. Ordens de Serviço por Cliente;
5. Ordens de Serviço por Produto/Serviço.

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.

6.8.3.

Gráficos

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes gráficos:
1. Acumulado;
2. Vendas.

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

6.8.4.

Listas

Nesta aba você poderá visualizar as seguintes listas:
1. Clientes;
2. Fornecedores;
3. Colaboradores;
4. Plano de Contas;
5. Centro de Custos;
6. Aniversariantes.

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. Módulo Estoque
A secção do Módulo Estoque irá apresentar o Resumo da situação do estoque de sua Empresa, Cotações
para Compra, Pedidos de Compra, Entradas e Retiradas de Produtos, Transferência entre Almoxarifados, Leitora
de Código de Barras, Configuração para Balanças, Definir o código de barras para produtos com balança,
Funcionamento da balança, Gráficos e os Relatórios de Estoque.

7.1.

Resumo da Situação de Estoque

Neste resumo poderá visualizar a situação do estoque no mês, obtendo informações importantes para o
gerenciamento do estoque: os produtos que devem ser comprados, as cotações, compras, entradas e retiradas do
mês, a evolução do estoque em quantidade e em valor, o nível do estoque, os produtos mais comprados e outros.
E também poderá encontrar os atalhos para os relatórios do estoque e o guia prático do sistema.

7.2.

Cotações para Compra

Diversas cotações para compra de um produto podem ser feitas. Dentre os orçamentos, o escolhido é
selecionado para tornar-se Pedido de Compra: clique sobre o orçamento e selecione o botão direito para criá-lo.
Para criar cotações para Compra:
1. Clique no Módulo Estoque;
2. Menu Compras e Entradas;
3. Cotações para Compra;
4. Clique em “Nova Cotação”.

5. Preencha uma descrição para a cotação e selecione o colaborador responsável;
6. Selecione a data de início e conclusão da cotação;
7. Adicione os produtos à cotação;
8. Informe a quantidade de produtos;
9. Clique em “Adicionar”, para cadastrar os orçamentos dos fornecedores e adicioná-los a cotação.

Na tela de cadastro do orçamento:
1. Preencha uma descrição;
2. Selecione o fornecedor;
3. Selecione o colaborador responsável pelo orçamento e a condição de pagamento informada pelo
fornecedor;
4. Inclua o valor dos produtos, conforme orçado pelo fornecedor;

5. Clique em “OK”, para concluir o cadastro do orçamento.

Cadastre o orçamento dos demais fornecedores, para compará-los e escolher o melhor orçamento. Com
os orçamentos cadastrados, selecione o melhor orçamento e clique em Criar Pedido de Compra. Desta maneira o
Pedido de Compra será criado conforme as informações do orçamento selecionado.

7.3.

Pedidos de Compra

Registre as compras de mercadorias para estoque através do botão Pedidos de Compra. Insira o produto,
quantidade e almoxarifado na aba Geral, enquanto os dados financeiros e de entrega serão preenchidos nas abas
de mesmo nome. Somente após conclusão do registro, os dados serão atualizados no sistema. Para criar um
pedido de compra siga as instruções:
1. Clique no módulo Estoque;
2. Menu Compras e Entradas;
3. Botão “Pedido de Compra”;
4. Clique em “Novo Pedido”.

5. Preencha a descrição;
6. Selecione o fornecedor, responsável e almoxarifado;
7. Em Adicionar / Pesquisar adicione os produtos para compra;

Na aba Financeiro do Pedido de Compra, selecione a condição de pagamento e clique em Gerar Parcelas.
Será criada uma programação de conta a pagar conforme a condição de pagamento selecionada, a qual
ficará registrada no módulo Financeiro, menu Programação, botão Contas a Pagar. Para realizar a baixa desta
conta a pagar, diretamente pela tela do Pedido de Compra, pressione duplo clique sobre a parcela criada e clique
em Lançar Pagamento. Confira a imagem abaixo:

Na aba de Entregas irá aparecer o Resumo da Entrega, ou seja, com o total de itens e o total já entregue.
Conforme imagem abaixo:

7.4.

Entradas e Retiradas de Produtos

As funções entrada ou retirada serão utilizadas quando se quer apenas manejar produtos do estoque sem,
no entanto, alterar o financeiro. Durante o cadastro, será escolhido o “Tipo” da entrada ou retirada, ou seja, o
motivo: ajuste de saldo, remanejamento, estorno, outros. Para realizar a entrada de produtos no estoque, siga as
instruções abaixo:
1. Clique no módulo Estoque;
2. Menu Compras e Entradas;
3. Botão “Entradas de Produto”;
4. Clique em “Nova Entrada”;

5. Selecione o tipo de entrada, almoxarifado e responsável;
6. Em Adicionar / Pesquisar adicione os produtos para realizar a entrada;
7. Informe a Quantidade de Produtos;
8. Clique em “Concluir”.

Para realizar a retirada de produtos no estoque:
1. Clique no módulo Estoque;
2. Menu Compras e Entradas;
3. Botão “Retirada de Produto”;
4. Clique em “Nova Retirada”;

5. Selecione o motivo da retirada, almoxarifado e responsável;
6. Clique em Adicionar / Pesquisar e adicione os produtos para realizar a retirada;
7. Informe a Quantidade de Produtos.
8. Clique em “Concluir”.

7.5.

Transferência entre Almoxarifados

Esta função, diferente da anterior, servirá unicamente para quando ocorrerem transferências de produtos
entre almoxarifados (estoques) de uma mesma empresa com diversas sedes. Para realizar a transferência de
produtos entre almoxarifados, siga as instruções abaixo:
1. Clique no módulo Estoque;
2. Menu Compras e Entradas;
3. Botão “Transferência entre Almoxarifados”;
4. Clique em “Nova Transferência”;

5. Selecione o motivo da transferência;
6. Selecione o almoxarifado de origem e destino;
7. Selecione o responsável pela transferência;
8. Clique em Adicionar / Pesquisar e adicione os produtos para realizar a transferência;
9. Informe a quantidade dos produtos;
10. Clique em “Concluir”.

7.6.

Leitora de Código de Barras

O Loje 2015 imprime etiquetas de código de barras para os produtos em estoque, portanto, lê os códigos
de barras. Escolhe-se o modelo de código de barras em Preferências do Loje.

O Sistema Loje ao receber o código de barras lido pela leitora identificará o tipo ao qual este pertence.
Verifique quais são os tipos de códigos que o Loje 2015 reconhece:
1. Code 128 B. Todo tipo de caracteres (Exemplo de código: ABC-1234).
2. Code 128 C. Apenas para números 0 a 9, em quantidade par (Exemplo: 1234).
3. Code CodaBar. Apenas para números 0 a 9 em quantidade ímpar (Exemplo: 123), ou que tenha número
com pontos (Exemplo: 1.2.3).
4. Code EAN-13. Codifica treze números. Dos treze dígitos, doze são dados referentes ao produto, e um é o
dígito verificador. Definido pela GS1 e adaptado em mais de cem organizações brasileiras.

7.7.

Configuração para Balanças

O Loje 2015 admite o uso de leitoras de código de barras de etiquetas e ainda faz a identificação de
códigos de barras para balanças convencionais. Para realizar esse procedimento faça as configurações
necessárias para o funcionamento dessa ferramenta, siga as instruções abaixo:
Habilitar em Preferências do Loje:
1. Clique no Menu Arquivo;
2. Clique no botão “Preferências do Loje”;
3. Acesse a Aba Estoque;
4. Habilite o check “Identificar etiquetas de código de barras de balança”.

7.8.

Definir o Código de Barras para Produtos com Balança

No cadastro do produto, preencha o campo "Cód. de Barras": inicie com o algarismo escolhido para definilo como balança (por exemplo: "2"), e complete com o código do produto. No exemplo abaixo, o código do produto
é "123456". Portanto, o código final será 2123456. Defina a unidade e preço de venda; por exemplo: R$ 6,00/ kg.

7.9.

Funcionamento da Balança

Ao medir o peso, a balança levará em conta quanto vale cada grama, ou quilo. Por exemplo, "1 kg = R$
6,00". Se o peso do produto for pesado a 2,5 kg, a balança contará: 1 kg = R$ 6,00, portanto, 2,5 kg = R$ 15,00. O
código de barra impresso será: "212345601500". Os últimos 5 números indicarão o preço: "01500", ou seja, "R$
015,00". Ao ler o código de barras, o Loje identificará quantidade e valor:

Observação: O sistema é configurado para leitura de balança até R$ 999,99 reais. A balança deve
suportar este tipo de configuração.

7.10.

Gráficos e Relatórios

Nesta secção você irá visualizar todas as suas movimentações de compras e cadastros de produtos da
sua Empresa no módulo Estoque. São eles: Aba Estoque e a Aba Listas.

7.10.1.

Aba Estoque

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios: Resumo de Compras por Período, Resumo de
Compras por Fornecedor, Resumo de Compras por Produto, Resumo de Entradas e Saída, Resumo de
Transferência de Estoque, Estoque de Produto, Tabela de Preços, Produtos para Compra, Produtos com Reserva.

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.

7.10.2.

Listas

Nesta aba você poderá visualizar as seguintes listas: Clientes, Fornecedores, Colaboradores, Plano de
Contas, Centro de Custos e Aniversariantes.

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. Módulo Financeiro
A secção do Módulo Financeiro irá apresentar o Resumo da situação financeira da sua Empresa, como
gerar Lançamentos de despesas e receitas, gerar Programações para as suas contas bancárias, verificar todo seu
Planejamento, a geração de boletos e Gráficos e os Relatórios relacionados ao seu financeiro.

8.1.

Resumo da Situação Financeira

Ao abrir a tela principal do Financeiro, será apresentado o sumário geral de sua situação financeira atual.
Acesse também as funções que usará frequentemente: lançar receita, despesa, transferência, criar cliente e entre
outras.

8.2.

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.

8.2.1.

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 Financeiro;
2. Acesse a aba Lançamentos;
3. Clique em Despesa;

4. Selecione para quem irá fazer o pagamento;
5. Selecione o Plano de Conta e o Centro de Custo;
6. Registre a data e o valor do lançamento;
7. Clique em “OK” para concluir seu Lançamento de Despesa.



Receita:

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

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

8.2.2.

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.

8.3.

Reconciliação Financeira

A reconciliação financeira possibilita o ajuste entre o saldo presente em seu extrato bancário, e o saldo
dessa mesma conta no Loje. 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 botão "Reconciliar até";
4. Clique no lançamento da data que quer fazer a Reconciliação, no exemplo abaixo dia 10/10/2014;

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”.

8.4.

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.

8.5.

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.

8.6.

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.

8.6.1.

Programar Nova Conta a Receber Simples.

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

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".

8.6.2.

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".

8.7.

Planejamento

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

8.7.1.

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 de plano de contas 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.

8.8.

Gráficos e Relatórios

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

8.8.1.

Aba Contas

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

4. Extrato de Conta - Crédito e Débito

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.

8.8.2.

Aba Receitas e Despesas

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios e gráficos:
1. Por Cliente/Fornecedor
2. Extrato de Cliente e Fornecedor
3. De Quem Recebo
4. Por Plano de Conta
5. Para Onde Vem o Dinheiro
6. Para Onde Vai o Dinheiro
7. Razão
8. Razão com Saldo
9. Balancete
10. Por Centro de Custos
11. 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.

8.8.3.

Aba Receitas e Despesas por Competência

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios e gráficos:
1- Receitas e Despesas
2- Por Cliente e Fornecedor
3- Por Plano de Contas
4- Por Plano de Contas - Balancete
5- Por Centro de Custos

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.

8.8.4.

Aba Contas a Pagar e Receber

Nesta aba você poderá visualizar os seguintes relatórios e gráficos:
1. Previsão de Fluxo de Caixa
2. Previsão de Fluxo de Caixa por Conta
3. Por Cliente / Fornecedor
4. Por Plano de Conta
5. Por Centro de Custos
6. Por Vencimento
7. Por Vendedor

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.

8.8.5.

Listas

Nesta aba você poderá visualizar as seguintes listas:
1. Clientes;
2. Fornecedores;
3. Colaboradores;
4. Plano de Contas;
5. Centro de Custos;
6. Aniversariantes.
7. 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.

9. Categorias
Na aba Categorias você irá configurar as listas de moedas, meios de pagamento, tipos de documentos
usados em várias operações do sistema, assim como a estrutura do plano de contas e centro de custos. Será
possível igualmente definir o acesso de cada usuário e as restrições de acesso de cada grupo.

9.1.

Segurança: Cadastrar Novo Grupo de Usuários

O Loje 2015 permite controlar o acesso aos módulos e funções do sistema através da configuração de
usuários, senhas e respectivos grupos a que pertencem. Cada grupo tem uma lista de módulos de operação que
podem ser habilitados ou desabilitados. Na instalação, o Loje vem configurado com um usuário Administrador
(login: “Administrador”, senha: “Admin”), que tem acesso a todos os módulos e funções. Siga as instruções para
cadastrar um grupo.
1. Acesse aba Categorias;
2. Encontre a pasta “Segurança”;
3. Selecione a subpasta "Grupos"
4. Clique em "Novo Grupo"
5. Indique o nome do Grupo
6. Selecione pasta por pasta e indique na lista "Operações Disponíveis" a quais áreas do sistema este grupo
terá livre acesso
7. Clique em "OK" para confirmar

9.2.

Segurança: Cadastrar Novo Usuário

No Loje 2015 você consegue cadastrar Usuários e vinculá-los a um Grupo e também é possível o Usuário
fazer a alteração de senha inicial de administrador. Segue abaixo as instruções para fazer o cadastro:
1. Acesse aba Categorias;
2. Encontre a pasta "Segurança";
3. Selecione a subpasta "Usuários";
4. Clique em "Novo Usuário";
5. Preencha o cadastro deste novo Usuário;
6. Clique em "OK" para confirmar.

10. Boletos Bancários (Loje Corporativo)
O Loje Corporativo permite gerenciar várias empresas e emitir de boletos bancários. Segue abaixo os
bancos que estão atualmente disponíveis para esta operação.

Para cadastrar uma conta de cobrança para utilização da rotina de geração de boletos, siga as instruções:
1. Acesse o menu lançamentos;
2. Clique em “Lista de Contas”;
3. Em seguida nova conta;
4. O Tipo de Conta deve ser “Cobrança Bancária”;
5. Informe todos os dados na “Aba Geral” e na “Aba Cobrança e Boleto”.

Para cadastrar uma nova Carteira de Cobrança e Ativar campo Código de Cedente, siga as instruções
abaixo:
1. Clique na Aba "Categorias"

2. Selecione a Subpasta "Carteiras de Cobrança"
3. Selecione o Banco sobre o qual deseja inserir a nova Carteira. Clique em "Editar"
4. Clique em "Adicionar”
5. Preencha os dados da nova Carteira de Cobrança
6. Selecione o campo "Usa Código Cedente/Convênio/Empresa, caso Utilize.
7. Confirme em "OK".

10.1.

Gerenciar Boletos Bancários

No menu boletos, poderá gerencia os boletos, utilizando os filtros; novos, em aberto, para remessa,
liquidados, baixados e rejeitados. No caso das carteiras com registro utilizando a opção Gerar Remessa é possível
gerar o arquivo de remessa dos boletos emitidos.

10.2.

Emissão de Boletos

Boletos podem ser emitidos na aba “Boletos”, ou em uma “Conta a Receber”, em “Programação”. A
programação a receber, deve ser cadastrada utilizando como conta recebimento a conta de cobrança bancária e
dessa maneira terá a opção de emitir o boleto no cadastro da conta a receber.

Para gerar os boletos de sua empresa, siga as instruções abaixo:
1. Clique no menu "Boletos";
2. Clique na opção "Novo Boleto";
3. Faça o Preenchimento dos dados do boleto;
4. Após Preenchimento clique em "Emitir Boleto"

11. Gerenciar Empresas (Loje Corporativo)
Nesta secção você irá perceber que a versão corporativa do sistema Loje 2015, permite o gerenciamento
de diversas empresas. Portanto, será apresentado de que forma é feito a Criação e a Exclusão de empresas nas
versões Desktop e nas versões Rede.

11.1.

Criar Empresa (Desktop)

Para cadastrar as empresas na versão desktop (em um único computador), Siga as instruções abaixo:
1. Feche o sistema Loje 2015;
2. Acesse o menu iniciar do Windows;
3. Clique em todos os programas;
4. Localize e abra a pasta Loje 2015;
5. Clique em gerenciar empresas e utilize o botão Adicionar.
6. Preencha o nome da empresa, nome fantasia e razão social;
7. Clique em "OK".

11.2.

Excluir Empresa (Desktop)

Para excluir uma empresa a versão desktop (em um único computador):
1. Feche o sistema Loje 2015
2. Acesse o menu iniciar do Windows;
3. Clique em todos os programas;
4. Localize e abra a pasta Loje 2015;
5. Clique em gerenciar empresas e selecione a empresa;
6. Clique em “Excluir”.
Observação: Quando excluir uma empresa todas as informações da mesma serão perdidas.

11.3.

Criar empresa (Rede)

Para cadastrar as empresas na versão rede, siga as instruções abaixo:
1. Feche o sistema Loje 2015 em todas as máquinas da rede;
2. Na máquina que possui o aplicativo servidor instalado;
3. Clique no menu iniciar do Windows;
4. Clique em todos os programas;
5. Localize e abra a pasta Loje Servidor 2015 e clique em Loje Servidor;

6. No aplicativo servidor clique em gerenciar empresas;
7. Utilize o botão “Adicionar”.
8. Preencha o nome da empresa, nome fantasia e razão social;
9. Clique em “OK”.

11.4.

Excluir Empresa (Rede)

Para cadastrar as empresas na versão rede, siga as instruções abaixo:
1. Feche o sistema Loje 2015 em todas as máquinas da rede;
2. Na máquina que possui o aplicativo servidor instalado;
3. Clique no menu iniciar do Windows;
4. Clique em todos os programas;
5. Localize e abra a pasta Loje Servidor 2015 e clique em Loje Servidor;
6. No aplicativo servidor clique em gerenciar empresas;
7. Utilize o botão “Excluir”.

8. Clique em “OK”.
Observação: Quando excluir uma empresa todas as informações da mesma serão perdidas.

12. Cenize Connected
Com este produto você terá acesso as principais informações da sua empresa a qualquer momento em
qualquer lugar. Portanto, você irá acompanhar todas as movimentações da sua empresa via internet, iPad e
iPhone com a maior liberdade e flexibilidade para acompanhar o resultado do seu negócio, através de relatórios e
gráficos. O seu Cenize Connected estará disponível gratuitamente por 30 dias.

Acessibilidade: O Cenize Connected torna as principais informações locais do seu Loje ou jFinanças disponíveis
na internet de maneira simples e automática.
iPhone, iPad e WEB: Através do navegador (Chrome, Internet Explorer, Mozilla), iPad e iPhone é possível
acompanhar os números de sua empresa.
Informação com Mobilidade: Consulte saldos e extratos e analise gráficos de despesas e evolução de saldo
quando e onde você quiser. Isto significa maior liberdade para acompanhar o resultado do seu negócio.

Caso tenha outras dúvidas acesse o site “https://www.cenize.com/connected/”.

13. Contrato de Licenciamento da Cenize Software
CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA CENIZE SOFTWARE
Produto para usuário individual - Este instrumento é um contrato entre V.S.a., o usuário final, e a Cenize
Informática Ltda, denominada neste contrato Cenize Software. AO EXECUTAR A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
V.SA. ESTÁ CONCORDANDO EM ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE
CONTRATO. CASO V.SA. NÃO CONCORDE COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, CANCELE
IMEDIATAMENTE A INSTALAÇÃO, E CASO TENHA A EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVOLVA
IMEDIATAMENTE A MESMA INVIOLADA E OS DEMAIS MATERIAIS QUE A ACOMPANHAM (inclusive materiais
escritos e outros recipientes) AO LOCAL ONDE V.SA. OS ADQUIRIU E SERÁ INTEGRALMENTE
REEMBOLSADO.
1. CONCESSÃO DA LICENÇA - A Cenize Software concede a V.S.a. o direito de uso de uma cópia do incluso
programa de computador da Cenize Software (doravante denominado “SOFTWARE”) em um único computador. O
SOFTWARE está em “uso” em um computador quando estiver carregado na memória temporária (isto é RAM) ou
instalado na memória permanente (por exemplo, um disco rígido, CD ROM, ou outro dispositivo de
armazenamento) do computador. A instalação, entretanto, em um servidor da rede com o propósito de distribuição
para um ou mais computadores requer a aquisição de licenças adicionais.
2. DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE pertence à Cenize Software, e é protegido pela legislação de direitos
autorais do Brasil, tratados internacionais e outras leis nacionais aplicáveis. Assim, V.S.a. deve tratar o
SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo direito autoral (por exemplo, um livro ou gravação
musical), exceto que, quando o mesmo não estiver protegido contra cópia, V.S.a. poderá: (a) fazer uma cópia do
SOFTWARE exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo ou, alternativamente, (b) transferir o
SOFTWARE para um único disco rígido, contanto que V.S.a. mantenha o original apenas para fins de salvaguarda
ou arquivo. É vedada a cópia do(s) manual(is) ou materiais escritos que acompanham o SOFTWARE.
3. OUTRAS RESTRIÇÕES - É vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE. V.S.a. poderá, no entanto,
transferir os direitos concedidos a V.S.a. nos termos deste Contrato de Licenciamento da Cenize Software em
caráter permanente, contanto que V.S.a. também transfira todas as cópias do SOFTWARE e materiais escritos
que o acompanham, e que o adquirente concorde com os termos deste Contrato. É vedada a engenharia reversa,
bem como decompilar ou decompor o SOFTWARE, Qualquer transferência deverá incluir tanto a versão mais
atualizada como todas as versões.
GARANTIA
GARANTIA LIMITADA - A Cenize Software garante que o SOFTWARE desempenhará suas funções
substancialmente em conformidade com seu(s) manual(is), por um período de 90 (noventa) dias a contar da data
da entrega. Quaisquer garantias implícitas com relação ao SOFTWARE ficam limitadas a 90 (noventa) dias.
DIREITOS DO CLIENTE - A responsabilidade integral da Cenize Software, e o único direito de V.S.a. será, a
critério da Cenize Software, (a) a devolução do preço pago ou, alternativamente, (b) o conserto ou substituição do
SOFTWARE, sujeito aos termos da Garantia Limitada e à devolução dos mesmos à Cenize Software com a cópia
do recibo. Esta Garantia Limitada ficará prejudicada e não gerará efeitos se o defeito do SOFTWARE resultar de
acidente, utilização abusiva ou inadequada. Qualquer SOFTWARE substituído será garantido pelo prazo
remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, o que for maior.
GARANTIAS ÚNICAS - AS GARANTIAS SUPRA SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS, QUER EXPRESSAS, QUER
IMPLÍCITAS. FICAM EXCLUÍDAS, INCLUSIVE EXEMPLIFICATIVAMENTE, QUAISQUER GARANTIAS

IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADA APLICAÇÃO, COM RELAÇÃO AO
SOFTWARE, SEUS MANUAIS E AOS MATERIAIS ESCRITOS QUE ACOMPANHEM O MESMO. ESTA
GARANTIA LIMITADA LHE CONFERE DIREITOS ESPECÍFICOS.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (DANOS INDIRETOS) - EM NENHUMA HIPÓTESE A CENIZE
SOFTWARE E SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER OUTROS DANOS
(INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADOS, A LUCROS CESSANTES, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE
INFORMAÇÕES E OUTROS PREJUÍZOS PECUNIÁRIOS) DECORRENTES DO USO, OU DA
IMPOSSIBILIDADE DE USAR ESTE SOFTWARE DA CENIZE SOFTWARE, AINDA QUE A CENIZE SOFTWARE
TENHA SIDO ALERTADA QUANTO À POSSIBILIDADE DESTES DANOS. EM QUALQUER CASO, A
RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA CENIZE SOFTWARE SOB ESTE CONTRATO LIMITAR-SE-Á AO VALOR
EFETIVAMENTE PAGO POR V.SA. PELO SOFTWARE.
Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, ficando desde já eleito o foro de São José dos
Pinhais - PR.
Caso V.S.a. tenha qualquer dúvida em relação a este Contrato, ou deseje entrar em contato com a Cenize
Software por qualquer motivo, usar os seguinte meios:
Correspondência normal:
Cenize Software
Rua Isabel, a Redentora, 1.377
Centro
São José dos Pinhais – PR - Brasil
83.005-010
Internet
E-mail: info@cenize.com
Home Page: http://www.cenize.com

