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 Página inicial do Gestor Financeiro 

 

 

 Página de Resumo 

Essa pág. Tem como finalidade mostrar os resumos do ultimo dia ou de um período pré-

determinado, você pode escolher o período que deseja visualizar seus lançamentos. 
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 Conta /Cadastro de conta 

Nesse item você poderá adicionar uma conta, por exemplo: Conta Empresa ou Conta Casa. 

 

 

 Conta/ Lista das contas cadastradas 

No menu conta/ lista de contas cadastradas, você poderá observar as contas que cadastrou, 

editar conta ou exclui-las. 
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 Despesa 

No menu Despesa, será possível cadastrar despesas, listar despesas, adicionar/editar categoria 

e adicionar/editar subcategoria. 

 

 

 Despesa/Cadastrar Despesas 

Clicando na aba: Despesa e Cadastrar Despesas, será possível, escolher a conta que a despesa 

será cadastrada (por exemplo: conta Empresa ou Casa), poderá escolher a data de vencimento, 

valor da despesa, categoria, subcategoria, colocar alguma observação acerca da despesa e 

escolher se a despesa já foi paga ou será a pagar. Também será possível adicionar a categoria, 

ou subcategoria, caso seja necessário. 
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 Despesa/ Listar Despesas 

Na aba Despesa/ Listar Despesa será listado todas as despesas cadastradas, divididas pela 

categoria paga ou a pagar. 

 

 

 Adicionar/ Editar Categoria  

Nessa aba você poderá adicionar uma categoria, editar categoria ou exclui-la. 
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 Adicionar/ Editar Subcategoria  

Nessa aba você poderá adicionar uma Subcategoria, editar subcategoria ou exclui-la. 

 

 

 Receita / Cadastrar Receita 

A aba receita/ cadastrar receita tem o objetivo de cadastrar novas receitas, nela você poderá 

escolher a conta que deseja cadastrar, a data do vencimento, valor da receita, categoria, 

subcategoria, observações (quando necessário) e a situação da receita, se esta recebido ou a 

receber, depois é só salvar. Nessa aba também poderá estar sendo adicionadas novas 

categorias ou subcategorias. 
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 Receita / Listar Receita 

Receita/ listar receita tem como principal objetivo listar todas as receitas cadastradas, 

podendo classifica-las com status de recebido ou a receber. 

 

 

 Receita/ Adicionar / Editar Categoria  

Essa aba serve para adicionar categoria ou editar as já existentes. 
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 Receita/ Adicionar/ Editar Subcategoria  

Essa aba serve para adicionar subcategoria ou editar as já existentes. 

 

 

 Cobrança/ Emitir Boleto 

Na aba Cobrança/emitir boleto você poderá estar emitindo boleto para seus clientes, para isso 

será necessário escolher uma conta, colocar o nome do cliente, a descrição do boleto (por 

exemplo: Boleto referente a um produto ou serviço...), o valor do boleto,  a data de 

vencimento e por fim salvar. Após o boleto salvo será necessário ir até listar boletos para 

visualizar. 
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 Cobrança/ Listar Boleto 

Em Cobrança/ Listar Boleto será possível visualizar todos os boletos emitidos, também é 

possível procurar boletos através da primeira letra. 

 

 

 Relatório/ Despesas 

Em relatório/despesas é possível visualizar o relatório de todas as despesas por período, 

primeiro deve-se escolher a conta a ser visualizado, depois colocar uma data de inicio e data 

final, por fim é só clicar em Gerar Relatório que aparecerá abaixo o relatório do período 

determinado.  Clicando em visualizar irá aparecer uma janela para modo de impressão, para 

imprimir é só digitar Ctrl + P 
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 Visualização de Despesas para impressão 

 

 

 Relatório/ Receita 

Em relatório/receita é possível visualizar o relatório de todas as receitas por período, primeiro 

deve-se escolher a conta a ser visualizado, depois colocar uma data de inicio e data final, por 

fim é só clicar em Gerar Relatório que aparecerá abaixo o relatório de receita do período 

determinado. Clicando em visualizar irá aparecer uma janela para modo de impressão, para 

imprimir é só digitar Ctrl + P 

 

 



Bylltec Informática (67) 3373-3548 
Email: contato@bylltec.com.br / Skype: bylltec@hotmail.com 
Site: www.bylltec.com.br 

 

 

 Visualização da Receita para impressão 

 

 

 Banco/ Arquivo Retorno 

O arquivo retorno é um tipo de arquivo fornecido pelo banco no formato  arquivo.ret  e no 

arquivo.dat,  com esse tipo de arquivo você poderá dar baixa automática nos boletos pagos.  

Para maiores informações sobre o arquivo retorno ou para solicitar esse tipo de arquivo é 

necessário contatar o gerente do seu banco. 
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 Banco/ Cadastro de Banco 

Para emissões de boleto com o sistema é preciso cadastrar um banco. Para isso será 

necessário ter conta em um dos respectivos bancos disponíveis pelo Gestor Financeiro.   

1º Escolha um banco que deseja cadastrar e clique  

 

 

2º Preencha os dados solicitados pelo banco e clique em salvar. 
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3º Seu banco estará cadastrado 

 

 

 Gráficos 

Na aba:  gráficos será possível visualizar em forma de gráficos suas receitas ou despesas. Para 

isso primeiro você deverá escolher uma conta, data inicio e data final que deseja visualizar e o 

tipo de gráfico, se o de despesa ou de receita, e por fim clicar em Gerar Gráfico. 
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 Exemplo do Gráfico de receita 

 

 

 

 Exemplo Gráfico de Despesa 

 

 

 


