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FILIAIS

O módulo Filiais permite gerenciar diversas i liais de 

empresa matriz possibilitando o compartilhamento 

de dados entre elas.

Desta forma é possível obter dados consolidados 

de situação da empresa relacionado a produtos, 

i nanceiro entre outras consolidações.

Muito indicado para empresas que possuem diversas 

i liais ligadas a uma central (matriz).
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ROTINAS EM DESTAQUE
• Controle de Diversas Filiais Ligadas a Matriz

• Controle Integrado do Fiscal, Financeiro e Estoque

• Gerenciamento de Comissões entre Empresas

• Compartilhamento de Dados
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FILIAIS

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Faturamento

Contas a Pagar

Contas a Receber

Estoque

Compras

Fiscal

ROTINAS EM DESTAQUE

DUPlICAtAS PAGAR E RECEbER

Com base nas duplicatas do pagar, geradas pela entrada de 
mercadoria, cadastradas direto no contas a pagar, inseridos 
como duplicata nos contas a pagar, gerando duplicatas a 
receber, duplicatas condensadas, duplicatas geradas pela 
vendas, esta rotina dará uma posição acumulada das receitas 
e despesas e os saldos por empresa no período.

FSCDIDPPR

FISCAl

Com base em todas as notas de entradas e saídas, dentro do 
período o gestor analisará os valores de impostos de ICMS e 
IPI referentes créditos e débitos com seus saldos, ISS, COFINS 
e PIS, obtendo resultado i nal de quanto tem de impostos a 
pagar nas operações destes impostos.

FSCDILF00

VENDEDORES

Com base nas vendas efetuadas listará os valores de comissão 
acumulados no período, saldo inicial de duplicatas recebidas, a 
receber e seu saldo por vendedor na matriz e i liais.

FSCDIVD00

PRODUtOS

Com base nos produtos compartilhados é dada a posição de 
quantidade existente na matriz e i liais.

FSCDIPR00

FAtURAMENtO

Demonstra os valores de todos pedidos de vendas gerado por 
empresa, separados por status: atender, atendido, orçamento, 
bloqueado e Nota Fiscal cancelada.

FSCDIFM00

O módulo Filial permite a integração da empresa 
matriz com suas i liais, compartilhando dados 
relacionados a produtos, i nanceiros e outros. 
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FILIAIS

CADASTROS

MAtRIZ/FIlIAIS 

Cadastra as i liais do grupo(empresa), podendo ter 
compartilhamento entre i liais, ou seja, dados que são comuns 
entre matriz e i lial.

FSCDIMF00

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

EStAtíStICAS VENDAS POR PRODUtOS

Lista as vendas de produtos notas geradas no faturamento 
de uma região CEP/produto, de um cliente/produto, de um 
vendedor/ produto, de um Estado UF/produto, dando posição 
de todas as vendas feitas no período.

FSCDIESVP

CONSULTAS EM TELA

CONSUltA DUPlICAtAS PAGAR E RECEbER

Com base nas duplicatas do pagar, geradas pela entrada de 
mercadoria, cadastradas direto no contas a pagar, gerando ou 

condensando e duplicatas a receber, geradas pelas vendas, 
geradas no contas a receber, condensadas pelo receber 
ou faturamento, dá uma posição acumulada das receitas e 
despesas e seu saldo por empresa no período.

FSCODDPPR

CONSUltA PENDÊNCIAS DIáRIAS CONtAS A 
PAGAR

Com base nas duplicatas do pagar, geradas pela entrada de 
mercadoria, cadastradas direto no contas a pagar, gerando ou 
condensando, mostra as duplicatas separadas por dia em cada 
empresa do grupo.

FSCODPDCP

CONSUltA FISCAl
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FILIAIS

Com base em todas as notas de entradas e saídas, obterá 
dentro do período o valor de impostos de ICMS e IPI referente as 
entradas(créditos) e saídas(débitos) com seu saldo, ISS, COFINS 
e PIS, obtendo resultado i nal de quanto tem de impostos a 
pagar dentro do período em cada empresa.

FSCODLF00

CONSUltA VENDEDORES

Com base nas vendas listará valores de comissão acumulados 
no período, saldo inicial, recebida, a receber e seu saldo por 
vendedor na matriz e i liais.

FSCODVD00

CONSUltA PRODUtOS

Com base nos produtos dá posição da quantidade existente na 
matriz e i liais.

FSCODPR00

CONSUltA FAtURAMENtO

Mostra os valores de todos pedidos de vendas gerado por 
empresa, separados em atender, atendido, orçamento, 
bloqueado e Nota Fiscal cancelada.

FSCODFM00

CONSUltA COMPRAS

Mostra os valores de todos pedidos de compras gerado por 
empresa, separados em a aprovar, aprovado, atendimento 
parcial, atendimento total e cancelado.

FSCODCO00

CONSUltA MOVIMENtAçãO DE EStOQUE

Mostra total de movimentação dos produtos entradas e saída 
acumulado por empresa.

FSCODMVET

ROTINAS EM DESTAQUE

DUPLICATAS PAGAR E RECEBER

FISCAL

VENDEDORES

PRODUTOS

FATURAMENTO

CADASTROS

MATRIZ/FILIAIS 

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

ESTATÍSTICAS VENDAS POR 
PRODUTOS

CONSULTAS EM TELA

DUPLICATAS PAGAR E RECEBER

PENDÊNCIAS DIÁRIAS A PAGAR

FISCAL

VENDEDORES

PRODUTOS

FATURAMENTO

COMPRAS

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE


