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AUDITOR 
OPERACIONAL

O Auditor Operacional realiza verii cações em todos 
os módulos integrados a ele, buscando registros que 
possuem falta de dados importantes para as rotinas 
da contabilidade.

De forma prática, apresenta os registros encontrados 
possibilitando a correção dos erros em sua própria tela.

ROTINAS EM DESTAQUE 
• Avaliação de Risco

• Auditoria do Sistema

• Análise de Movimentos dos Operadores
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AUDITOR OPERACIONAL

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Bancos

Contabilidade

E.L.P.R.

Estoque

Faturamento

Importador

Fiscal

Pagar e Receber

FUNCIONALIDADES

Além de disponibilizar o resultado da análise em forma 
de consulta, relatório ou arquivo, permite o fácil acesso à 
respectiva tela do registro avaliado, para imediata correção da 
informação apresentada na ocorrência. 

ROTINAS PRINCIPAIS

Disponível no sistema para usuários autorizados, também 
pode ser acessado através do Painel do Contador.                                                      
É responsável pela avaliação de dados inseridos no sistema, 
apontando ocorrências que podem acarretar incorreções nas 
rotinas e integrações contábeis, notadamente pela ausência 
de informações necessárias. Além de considerar cadastros, é 
possível determinar um período para análise de lançamentos. 

Cada ocorrência discriminará o usuário executante, bem como 
a data da operação. O resultado pode ser apresentado na 
forma de arquivo, relatório, ou consulta, disponibilizando nesta 
última, acesso direto à respectiva tela do registro avaliado, 
otimizando a correção de dados.

AOCOPAU00

LISTA DE AVALIAÇÕES

O avaliador verii ca as seguintes informações:

AVAlIADOR MÓDUlO bANCOS
Lançamento bancário sem item, lançamento bancário com 
conta bancária inexistente, conta bancária sem conta contábil, 
item de lançamento bancário sem conta de rateio, item de 
lançamento bancário com conta de rateio inexistente, item 

Além de permitir a correção da ocorrência, é 
possível identii car o usuário e a data da operação. 

tenha acesso a diversos avaliadores: bancos, 
Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, 
Faturamento, Estoque etc
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de lançamento bancário sem conta contábil na conta de 
rateio, item de lançamento bancário com cliente/fornecedor 
inexistente e item de lançamento bancário sem conta contábil 
no cliente/fornecedor.

AOCOPAVCB

AVAlIADOR MÓDUlO CONtAS A PAGAR

Duplicata sem conta contábil, duplicata sem conta de rateio 
informada, duplicata sem conta contábil e também sem conta 
de rateio, duplicata com conta de rateio inexistente, duplicata 
sem conta contábil dentro da conta de rateio, duplicata com 
fornecedor inexistente e duplicata sem conta contábil no 
cadastro do fornecedor;

AOCOPAVCP

AVAlIADOR MÓDUlO CONtAS A RECEbER

Duplicata sem conta contábil, duplicata sem conta de rateio 
informada, duplicata sem conta contábil e também sem conta 
de rateio, duplicata com conta de rateio inexistente, duplicata 
sem conta contábil dentro da conta de rateio, duplicata com 

cliente inexistente e duplicata sem conta contábil no cadastro 
do cliente.

AOCOPAVCR

AVAlIADOR MÓDUlO CONtAbIlIDADE
Conta contábil sem conta referencial.

AOCOPAVCT

AVAlIADOR MÓDUlO E.l.P.R. ENtRADA DE 
NOtAS FISCAIS

Registro de entrada sem impostos nos produtos, registro 
de entrada sem produto, registro de entrada sem CFOP nos 
impostos dos produtos, registro de entrada sem CFOP no 
produto.  

AOCOPAVEE

AVAlIADOR MÓDUlO E.l.P.R. SAíDAS DE NOtAS 
FISCAIS

Registro de saída sem impostos nos produtos, registro de 
saída sem produto, registro de saída sem CFOP nos impostos 
dos produtos, registro de saída sem CFOP no produto.

AOCOPAVES

AVAlIADOR MÓDUlO EStOQUE

Grupo de produto sem conta contábil dei nida, registro de 
movimento do estoque sem produto dei nido ou com produto 
inexistente, sem grupo dei nido no produto, com grupo de 
produto inexistente ou sem conta contábil dei nida no grupo 
do produto, produto sem grupo e ausência de receita para 
produto cadastrado como produto em processo ou produto 
acabado.

AOCOPAVET

AUDITOR OPERACIONAL
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AVAlIADOR MÓDUlO FAtURAMENtO

Numeração faltante de Nota Fiscal.

AOCOPAVFM

AVAlIADOR MÓDUlO FISCAl

CFOP sem relacionamento com conta contábil cadastrado.

AOCOPAVLF

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

O resultado da análise, tanto pode ser enviado diretamente 
para impressão, como armazenado na forma de arquivo-texto 
ou PDF.

AOREPREOO

AUDITOR OPERACIONAL

CONSULTAS EM TELA

Além de disponibilizar o resultado da análise na forma de 
consulta, cada ocorrência relacionada permite o acesso 
direto à respectiva tela do registro avaliado, para correção de 
informações.

AOCOPCOTL

O Auditor Operacional aponta ocorrências que 
podem acarretar incorreções nas rotinas e 
integrações contábeis, devido à ausência de 
informações necessárias. 

Relatórios impressos ou salvos na forma de arquivo. 
Cada ocorrência  permite o acesso à tela de registro 
para correção.

FUNCIONALIDADES

RESULTADO DA ANÁLISE EM FORMA 
DE CONSULTA, RELATÓRIO OU 
ARQUIVO

ROTINAS PRINCIPAIS

AVALIAÇÃO E CORREÇÃO DE DADOS 
INSERIDOS NO SISTEMA

LISTA DE AVALIAÇÕES

MÓDULO BANCOS

MÓDULO CONTAS A PAGAR

MÓDULO CONTAS A RECEBER

MÓDULO CONTABILIDADE

MÓDULO E.L.P.R. ENTRADA

MÓDULO E.L.P.R. SAÍDAS DE 
NOTAS FISCAIS

MÓDULO ESTOQUE

MÓDULO FATURAMENTO

MÓDULO FISCAL

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

PARA IMPRESSÃO OU NA FORMA 
DE ARQUIVO-TEXTO OU PDF

CONSULTAS EM TELA

RESULTADO DA ANÁLISE E 
ACESSO A TELA DE REGISTRO


