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MASTER

Gerência todos os controles e permissões da 

empresa, possibilitando análises administrando 

backup e validando dados em sua base.
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ROTINAS EM DESTAQUE
• Criação de Usuário

• Atualização dos Usuários e Permissões aos 

Funcionários

• Validações de Base de Dados

• Administração de Usuários Painel do Contador

• Atualização de Senha

• Liberações dos Pedidos de Entradas, Vendas e 

Saídas de Consumo

• Integrações de Dados entre as Bases
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INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Todos os módulos do sistema

ROTINAS

ADMINISTRAÇÃO DE BACKUPS

Para as empresas que já possuem servidor interno, é necessário 
fazer diariamente um backup das informações geradas pelo 
sistema para assegurar que nenhum movimento se perca. 
(Rotina integrada a todas as bases criadas no sistema).

MAEMIADBK

SENHA DE INSTALAÇÃO

Ao efetuar o pagamento do boleto de locação do sistema, a 
empresa pode verii car se sua base já foi atualizada para a 
nova data limite de utilização. Caso não tenha sido renovada 
ainda, a senha de instalação pode ser alterada manualmente 
pelo usuário Master. (Rotina integrada a todas as bases criadas 
no sistema).

MAATASNIN

CAPTURA/ATUALIZA SENHA DE INSTALAÇÃO

O usuário também pode fazer a atualização de senha para 
utilização do sistema através da Captura/Atualiza Senha de 

Instalação. Ao baixar a senha no site do JOTEC, o usuário faz 
a atualização manual informando o arquivo de senha baixado. 
(Rotina integrada a todas as bases criadas no sistema).

MAATAATSN

ATUALIZAR LOGO MARCA DA EMPRESA

Para inserir ou atualizar a logomarca da empresa o usuário 
deverá escolher a base e localizar a imagem. Os arquivos 
de logomarca devem estar no formato GIF. Esta rotina é 
extremamente útil, para que ao emitir a nota saia a imagem 
representativa da empresa.

MAATAATLG

ROTINAS EM DESTAQUE

LIBERAÇÃO DE PEDIDOS BLOQUEADOS

Quando um pedido de venda pelo Módulo Faturamento 
i ca bloqueado pelo usuário, é possível fazer o desbloqueio 
utilizando o usuário Master. Assim, não é necessário esperar o 
tempo determinado pelo sistema para desbloqueio automático. 
Essa rotina também se aplica a registros de entrada e saída pelo 
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módulo E.L.P.R. (Rotina integrada somente à base selecionada 
ao acessar o sistema).

MAATALBPB

EXCLUSÃO DE ACESSO (TERMINAL)

Ao contratar o sistema, a empresa recebe um determinado 
limite de acessos simultâneos, de acordo com o contrato. 
Ao acessar sistema e sair de forma indevida (Fechar no X 
diretamente) ou por uma oscilação de Internet, um desses 
acessos pode ser bloqueado, diminuindo a quantidade que 
foi contratada. Ao utilizar a rotina de Exclusão de Acessos, o 
usuário Master visualiza em tela todos os usuários conectados 
ao sistema, possibilitando a exclusão de acesso que estiver 
bloqueado. (Rotina integrada a todas as bases criadas no 
sistema).

MAATAEXAC

GERA COPIA DE DADOS NA MATRIZ/FILIAL

Para as empresas que tem mais de uma base cadastrada, 
é possível fazer a cópia de dados de uma base para a outra 
informando Origem e Destino dos dados. (Rotina integrada a 
todas as bases criadas no sistema).

MAEMIGRCI

CADASTRO

CADASTRO USUÁRIOS

Permite o cadastro de todos os usuários que farão uso do 
sistema. Nele pode ser dei nido Nome, Senha, Permissões 
dentro do sistema, base que terá acesso e até mesmo horário 
de trabalho permitido dentro do JOTEC. Para os usuários que 
farão uso da parte i nanceira do sistema, em seu cadastro 
deve ser gerado o cartão de segurança de uso pessoal e 
intransferível. Sem o cartão, o usuário sequer conseguirá 

acessar algumas telas da parte i nanceira do sistema. (Rotina 
integrada a todas as bases criadas no sistema).

MACDIUS00

CADASTRO EMPRESA

Nesta tela i cam dei nidos todos os dados e informações 
principais sobre a empresa. Após o preenchimento completo, 
o JOTEC abastece todos os módulos do sistema com essas as 
informações.

MACDIEP00

CONSULTA

USUÁRIOS COM OPÇÃO DE RISCO

Lista todos os usuários que tem acesso à parte i nanceira do 
sistema. Somente para consulta.

MAAVPUS00

VALIDADOR DE DADOS IMPLANTADOS

Utilizando essa rotina, o usuário recebe em formato TXT, um 
arquivo contendo todos os campos incoerentes na base que 
são de suma importância para a emissão de nota. Com isso a 
empresa evita qualquer transtorno ao realizar um faturamento, 
um pedido ou dar entrada em uma mercadoria. 
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