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1. Apresentação
O objetivo deste manual é orientar os novos clientes da Extreme Sistemas sobre os primeiros passos
para utilização do sistema Extreme Financeiro.

2. Login no Sistema
Para entrar no sistema, basta informar seu login e senha de acesso.
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* O login inicial é “admin” e a senha inicial é 123. Você poderá alterar esta senha posteriormente.
3. Tela Principal

Esta será a primeira tela que vai aparecer após entrar no sistema. Do lado esquerdo é apresentando
os menus do sistema. Na parte de cima os botões de navegação.
Menus Principais:

1. Cadastro de Empresas: Neste local você irá informar os dados da sua empresa. Cadastro
de Usuários: Aqui você vai cadastrar o login e senha de acesso das pessoas que vão
utilizar o sistema.
2. Cadastro de Clientes: Você irá cadastrar seus clientes. Você irá selecionar o cliente
quando for cadastrar “Contas a Receber”
3. Cadastro de Fornecedores: Você irá cadastra seus fornecedores. Você irá selecionar o
fornecedor quando for cadastrar “Contas a pagar”.
4. Tabelas Auxiliares: As tabelas auxiliares servirão de base para outros cadastros no
sistema. Exemplo: Cadastro de históricos de pagamento, cadastro de tipos de documento,
cadastro de cidades, etc...
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4. Botões de Navegação

Nesta barra você terá acesso aos menus principais do sistema. Poderá trocar de empresa, acessar
o cadastro de clientes e fornecedores, cadastrar contas a pagar e receber, fazer backup e acessar
as configurações do sistema, além de poder pesquisar registros e movimentar nos cadastros.
Dica: É possível ver a função dos botões passando o mouse em cima deles.

Recolher/ ocultar o menu lateral, cadastro de usuários, trocar de empresa.

Acesso ao cadastro de clientes, acesso ao cadastro de fornecedores, contas a receber, contas a pagar,
movimento de caixa.

Pesquisar registros (lupa), setas de movimentação (primeiro registro, anterior, próximo, último
registro). Estas setas servem para se movimentar dentro do formulário que estiver aberto no
momento.
5. Cadastros
5.1.

Cadastro de Empresas
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Aqui você irá informar os dados da sua empresa. Você clica do lado esquerdo em "Empresas", depois
clica em "Editar" e "altera a empresa de teste" para os dados da sua empresa.

5.2.

Cadastro de Usuários

Nesta tela você irá informar os dados das pessoas que vão usar o sistema (inclusive o login e a senha
para entrar no sistema).
Basta clicar do lado esquerdo em "Usuários", depois clica em "Editar" ou “Novo” para cadastrar novos
usuários.

5.3.

Cadastro de Clientes
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Nesta tela você vai cadastrar seus clientes. Basta clicar no botão "Novo" preencher os dados do
cliente e depois clicar em "Salvar".
Não precisa preencher o cadastro completo. Os campos obrigatórios são Razão Social e Endereço.
Pode ir preenchendo à medida que for usando.
5.4.

Cadastro de Fornecedores

Nesta tela você vai cadastrar seus fornecedores (Exemplo: COMPANHIA ENERGÉTICA, COMPANHIA
SANEAMENTO, ...), basta clicar no botão "Novo" preencher os dados do fornecedor e depois clicar em
"Salvar".
Não precisa preencher o cadastro completo do fornecedor. Somente os campos Razão Social e
Endereço são obrigatórios. Pode ir preenchendo à medida que for precisando.
6. Financeiro
6.1.

Controle Financeiro (tela inicial)
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Na barra de navegação você terá três botões (Contas a Receber, Contas a Pagar e Movimento de
Caixa) e do lado esquerdo terá os menus (Contas a Pagar, Contas a Receber e Movimento de Caixa).
Utilize estes botões ou menus para incluir ou consultar a movimentação do caixa.
6.2.

Contas a Receber

No cadastro de contas a receber, você irá cadastrar as entradas de dinheiro na empresa. Irá informar
a data de emissão e data de vencimento do título a receber, a quantidade de parcelas, o cliente, o
tipo de documento, em qual banco será feito o recebimento, o valor e o histórico (descrição do
recebimento).
Poderá informar opcionalmente o número do cheque (caso receba o valor em cheque).
Para selecionar o cliente, caso não saiba o código do cliente basta pressionar a tecla F2 e será aberta
uma janela de pesquisa para poder localizar o cliente pelo seu nome ou outros dados do seu cadastro.
O tipo de documento define qual tipo de receita que este documento esta relacionado. (Você pode
informar, por exemplo, se é um recebimento relacionado a serviços ou relacionado a vendas). Os
tipos de documento você cadastra nas tabelas auxiliares (menu cadastros – tabelas auxiliares).
Caso o título seja pago no mesmo dia, poderá marcar a opção “Quitado”, informando que o titulo já
foi pago. Ou deixar “Em aberto”, assim o titulo ficará pendente no sistema, aguardando pagamento
para ser efetuada a baixa posteriormente.
Você poderá informar também multa, juros, descontos e retenções caso existam.
Procure informar o histórico (descrição do título) de forma simples e objetiva de forma a identificar
facilmente o que está sendo pago.

6.3.

Contas a Pagar
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No cadastro de contas a pagar, você irá cadastrar as saídas de dinheiro na empresa. Irá informar a
data de emissão e data de vencimento do título a pagar, a quantidade de parcelas, o fornecedor, o
tipo de documento, em qual banco será efetuado o pagamento, o valor e o histórico (descrição do
pagamento).
Poderá informar opcionalmente o número do cheque (caso seja pago em cheque).
Para selecionar o fornecedor, caso não saiba o código do fornecedor basta pressionar a tecla F2 e
será aberta uma janela de pesquisa para poder localizar o fornecedor pelo seu nome ou outros dados
do seu cadastro.
O tipo de documento define qual tipo de despesas que este documento esta relacionado. (Você pode
informar, por exemplo, se é um pagamento de conta de luz ou telefone). Os tipos de documento você
cadastra nas tabelas auxiliares (menu Cadastro – Tabelas Auxiliares).
Caso o título seja pago no mesmo dia, poderá marcar a opção “Quitado”, informando que o titulo já
foi pago. Ou deixar “Em aberto”, assim o titulo ficará pendente no sistema, aguardando pagamento
para ser efetuado a baixa posteriormente.
Você poderá informar também multa, juros, descontos e retenções caso existam.
Procure informar o histórico (descrição do título) de forma simples e objetiva de forma a identificar
facilmente o que está sendo pago.
6.4.

Baixa / Quitação de Títulos

Ao cadastrar um título a pagar ou receber, você tem a opção de deixar o título em aberto, ou seja,
você cadastrou que existe uma receita ou despesa, mas esta ainda não foi paga.
É recomendável que cadastre todos os títulos a pagar e receber no momento que eles ocorrerem
(mesmo que o pagamento seja a prazo). Dessa forma você poderá consultar as despesas e receitas
futuras e poderá programar melhor seus recursos futuros.
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Após criar um documento para baixar o mesmo, basta localiza-lo na tela do caixa, clicar em cima do
mesmo e clicar no botão “Baixar (F3)”. Este botão tem a tecla de atalho “F3”.

Após selecionar o título que deseja baixar (quitar), será aberta a tela de quitação.

Nesta tela você irá informar a data em que o pagamento ocorreu e se houve cobrança de multa e
juros.

6.5.

Movimento de Caixa

A tela de “Movimento de Caixa” é uma das telas mais importantes do sistema. É nela que você
acompanha seus pagamentos e recebimentos e o saldo do seu caixa.
Você pode consultar nesta tela qualquer período (futuro ou anterior). Tendo facilmente todo o
movimento da sua empresa facilmente.
O sistema irá mostrar todos os pagamento e recebimento que ocorreram dentro do período de datas
informado (veja abaixo).
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Você também terá varias opções de filtro, podendo ver os pagamento em aberto, quitados ou ambos.
Poderá também ver os pagamento apenas de um fornecedor ou cliente específico.

6.6.

Impressão da Movimentação Financeira.

Você pode imprimir a relação de pagamentos/ recebimentos na janela de Movimento do Caixa
clicando no botão “Imprimir”.
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6.7.

Impressão Recibo.

Você pode imprimir recibos das movimentações, clicando em cima do título na janela de Movimento
do Caixa clicando no botão “Recibo”.
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6.8.

Contas Bancárias

Você precisará informar no sistema as suas contas bancárias. Assim quando baixar/ quitar um título
poderá informar em qual conta bancária o mesmo esta sendo pago.

6.9.

Plano de Contas

O sistema conta com um plano de contas para que você possa classificar as receitas e despesas da
sua empresa.
Você poderá alterar este plano de contas no menu Financeiro – Plano de Contas
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6.10.

Orçamento

O sistema conta com um módulo de orçamento onde você poderá provisionar suas despesas ou
receitas mensalmente e acompanhar com sua movimentação financeira e emitir um balanço gerencial
(previsto x realizado) a fim de comparar se suas despesas ou receitas estão dentro do orçamento.

6.11.

Balanço Gerencial

O sistema conta com um balanço de verificação para que você possa consultar de forma resumida/
totalizada suas contas dentro período.
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6.12.

Históricos padrões

O sistema permite você deixar os históricos (descrição dos pagamentos / recebimentos) prépreenchidos de forma a facilitar ou agilizar o preenchimento dos títulos (a pagar ou a receber).
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7. Relatórios do Sistema
O sistema possui diversos relatórios que podem ser acessados através do menu Relatórios.
Neste menu você poderá imprimir a ficha cadastral de clientes e fornecedores, relação de contas,
extrato de lançamentos, ...

8. Configurar a Logomarca da sua empresa
Você poderá configurar a logomarca para que a mesma apareça no sistema. Para isso utiliza o menu
Utilitários – Configuração.
O formato do arquivo deve ser JPEG.
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9. Rotina de Backup
Todo sistema informatizado está sujeito a quedas ou picos de energia elétrica, ou defeitos mecânicos
no computador e até mesmo ação de vírus.
Por isso é importante que você mantenha sempre um backup atualizado do sistema de forma que
possa restaurar seu sistema em caso de problemas.
O sistema conta com uma rotina interna de backup que deve ser feita preferencialmente de forma
diária. Assim você mantém seus dados sempre seguros.
É recomendável que utilize uma mídia externa (HD Externo, CD, Pen-Drive) para salvar o seu backup.

10. Conclusão
O objetivo manual foi passar de forma rápida instruções iniciais de como utilizar os menus
principais e operacionalizar o Sistema Financeiro Extreme.
Dúvidas favor entrar em contato por e-mail: suporte@extremesistemas.com.br ou pelos telefones:
(38) 3084-5851 ou (38) 99194-1023.

Página 15

