ESTATÍSTICAS
E GRÁFICOS
operações realizadas no sistema o cliente
conta com a possibilidade de solicitar relatórios
especíicos e essenciais para análise, gerando
informações para a melhor tomada de decisão,
operacional e gerencial.

GESTÃO EMPRESARIAL

O módulo Estatísticas e Gráicos permite ao cliente
JOTEC obter o máximo e mais reinado controle sobre
todo o sistema através de relatórios personalizados.
Este módulo cria Estatísticas (Relatórios) e Gráicos
peculiares ao ramo de atividade da empresa, além
dos que já estão disponíveis referentes as principais

ROTINAS EM DESTAQUE
• Relatórios Diversiﬁcados do Financeiro
• Relatórios Diversiﬁcados do Comercial
• Relatórios Diversiﬁcados do Estoque
• Relatórios Diversiﬁcados de Produção
• Relatórios Diversiﬁcados do Centro de Custo
• Relatórios Diversiﬁcados do Contábil/Fiscal
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FUNCIONALIDADES
CONTABILIDADE

Demonstra o luxo de caixa da empresa trazendo os valores
de duplicatas a receber, pagar, recebidos e pagos dentro do
período selecionado.

EGREPFL00

DUPLICATAS A PAGAR
Apresenta a soma dos valores das duplicatas a pagar dentro do
período, destacando os valores a serem pagos numa relação
dia/mês/ano.

EGREPDP00

POSIÇÃO EM ABERTO
Lista os valores de duplicatas em aberto a serem pagos por
fornecedor, vencidos e a vencer.

EGREPPA00
Consiste em ampliar a visão do usuário garimpando dados
na obtenção de informação de extrema clareza. Gráicos de
índice da parte contábil, são eles índice de liquidez corrente,
seca e geral.

DUPLICATAS A RECEBER
Demonstra a soma dos valores das duplicatas a receber dentro
do período selecionado numa relação dia/mês/ano.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
Relação entre direitos e dívidas em curto prazo da empresa.

EGREPIDLC

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
É o cálculo de liquidez excluindo os estoques do ativo circulante.

EGREPIDLS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
Mede a liquidez geral, incluindo os índices a longo prazo.

EGREPIDLG

RELATÓRIOS DISPONÍVEIS
FLUXO DE CAIXA

EGREPDR00

INDICADOR DE QUALIDADE
Disponibiliza uma análise com indicadores de qualidade e
desempenho dos recebimentos.

EGREPIQ00

RELATÓRIOS DE DUPLICATAS CONDENSADAS
Demonstra uma listagem de duplicatas que foram condensadas
dentro do período selecionado.

EGREPREDC

100 PRODUTOS MAIS COMPRADOS
Exibe os 100 produtos mais comprados pela empresa.

EGREPPRCO

MATERIAL POR RECEITA
Demonstra uma relação de matéria prima da receita, o total da
quantidade que foi utilizada dos componentes na produção
mês a mês, de acordo com o ano informado.

EGREPMPRC
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MATÉRIA PRIMA X RECEITA

GIRO DE ESTOQUE

Neste gráico serão exibidas as quantidades utilizadas das
matérias primas de acordo com a receita de produto mês a mês
de acordo com o ano.

Exibe um gráico que mede quantas vezes se gira o estoque
em um período, trazendo idade média dos estoques.

KANBAN
Demonstra os kanbans realizados de acordo com o período
informado para rastreabilidade.

EGREPKB00

MOVIMENTAÇÃO POR LOTE
Para controles de Qualidade (ISO) o relatório de movimentação
por lote lista a movimentação do estoque, rastreando o
histórico de acordo com seus saldos iniciais e atuais.

EGREPMVLT

PRODUTO X LOTE
Demonstra a movimentação de lote e suas rastreabilidades
com valores de impostos.

EGREPPRLT

PRODUTOS POR FORNECEDOR

EGREPGRET

GIRO ATIVO TOTAL
Indica a capacidade da empresa em usar todos seus ativos
para gerar vendas.

EGREPGRAT

MARGEM LÍQUIDA
Demonstra a margem líquida, que mede a fração de cada real
de vendas que resultou em lucro líquido.

EGREPMGLQ

RETORNO DE INVESTIMENTO
Este gráico apresenta o retorno sobre o investimento que
é a relação entre a quantidade de dinheiro ganho ou perdido
como resultado de um investimento e a quantidade de dinheiro
investido.

EGREPRTIV

RETORNO SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Gráico que demonstra o retorno sobre patrimônio líquido e
mede o retorno contábil obtido com o investimento do capital
próprio.

EGREPRTPL

Lista os produtos comprados por fornecedor, trazendo o
histórico de valor e data da última compra por produto.

EGREPPRFN

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
Apresenta a diferença entre o ativo e passivo circulante, o
resultado positivo indica direitos em curto prazo suicientes
para cobrir obrigações em curto prazo no gráico.

EGREPCPCL

SPED COMPOSIÇÃO DE VALORES ENTRADA/
SAÍDA
Neste relatório será apresentado a composição dos valores
dos impostos, detalhando os valores individuais por produto
comparado com o valor total dos impostos das notas de
entrada/saída.

EGREPSPVL

CURVA ABC VENDEDOR X CLIENTE
Este relatório permite uma análise de vendas listando os
valores totais das vendas do vendedor por cliente mês a mês.

EGREPCVVC
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EGREPMTPR

ESTATÍSTICAS E GRÁFICOS

FATURAMENTO DIÁRIO

QUANTIDADE PRODUTO X MÊS

Relatório com detalhamento do faturamento diário.

Apresenta as quantidades vendidas por produto mês a mês e
o seu total anual.

EGREPFMDR

FATURAMENTO CLIENTE X MÊS
Lista o valor das vendas por cliente mês a mês e também o
total anual.

EGREPFMCM

LISTA DE CLIENTES ANÁLISE DE VENDAS

EGREPQTPM

VENDAS RESULTADO GERAL
Demonstra o resultado geral das vendas o resultado pode ser
obtido por data/grupo/produto/cliente/UF/vendedor.

EGREPVDGR

FATURAMENTO PRODUTO/PEDIDO
Apresenta o faturamento com base nos pedidos podendo ser
selecionado o vendedor e o status a ser considerado.

EGREPFMPP

PREVISÃO DE LIBERAÇÃO PARA PRODUÇÃO
Lista os pedidos que serão liberados para produção.

EGREPPVPO
Gera uma lista de clientes com detalhes de vendas, tais como,
data, valor e quantidade de vendas realizadas.

EGREPLTAV

VENDAS POR PRODUTO
Demonstra os valores relacionados as vendas por produto,
bem como o custo e a margem líquida de lucro por produto.

CENTRO DE CUSTO ORÇADO X REALIZADO
Será demonstrada uma relação dos centros de custos orçado e
realizados das receitas e despesas.

EGREPCCOR

CENTRO DE CUSTO SINTÉTICO

EGREPVDPR

GRUPO DE PRODUTOS X VENDAS
Gera um gráico com os grupos mais vendidos e um relatório
completo dos mais vendidos.

EGREPGPPV

PRODUTO X MÊS
Lista os valores faturados por produto mês a mês e o total
anual.

EGREPPRMS

Apresenta relação de centro de custo de forma sintética,
trazendo os valores totais de cada centro de custo dentro do
período informado.

EGREPCCSI

CENTRO DE CUSTO ANALÍTICO
Listará a relação dos centro de custos de forma analítica
detalhando os valores de cada centro de custo e conta de
rateio dentro do período informado.

EGREPCCAN
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