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ACESSANDO O SISTEMA LABFÁCIL

Para acessar o sistema digite no seu navegador de internet o seguinte endereço: labfacil.com.br
Após disponibilizada a tela de login, insira as informações de segurança nos 3 (três) campos
solicitados (Código do Lab., E-mail e Senha) e clique no botão Login, conforme imagem abaixo:

Importante!
Caso ainda não tenha recebido sua senha para login ou esteja tendo dificuldades com o acesso,
entre contato conosco, por qualquer um dos meios de comunicação abaixo, para lhe auxiliarmos.
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INTRODUÇÃO

Tela Principal - Dashboard (Painel de Controle)
O primeiro acesso ao sistema será realizado pelo usuário Administrador.
Para criar permissão de acesso ao sistema para demais usuários, siga as orientações no tópico
(Permissão de acesso a usuários do sistema), mais a diante.
Ao acessar o sistema o primeiro módulo a ser exibido será sempre o dashboard (Painel de controle),
trazendo gráficos com informações sintéticas do mês vigente, de Relação de Pedidos, Relação de
Contas a Receber, Relação de Clientes Totais, Novos, Inativos e Bloqueados no período, e, mais
abaixo, a Relação dos últimos Pedidos Cadastrados no sistema.
Caso não queira visualizar informações do Dashboard, basta clicar no título do módulo desejado, no
menu lateral esquerdo, e, navegar pelo sistema.
Caso deseje visualizar informações do Dashboard sobre Produção, Financeiro ou Estoque, clique no
título do quadro desejado para Recolher ou Expandir as informações desejadas, conforme abaixo:
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AGENDA

➔ Clique neste ícone no menu lateral esquerdo para consultar compromissos
agendados para o dia, semana, mês, agendar novos compromissos, e/ou, apagar compromissos já
cumpridos ou cancelados.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

8 / 85

GUIA DE UTILIZAÇÃO PROTESECLOUD

OPÇÕES DE TEMAS E CONFIGURAÇÃO

Além do Tema Padrão que você acompanhará neste manual, existem mais 16 (Dezesseis) opções
de Temas para serem utilizados como seu Perfil no seu Sistema. Ilustramos alguns deles abaixo, e,
você poderá conferir os demais modelos acessando o ícone de Configurações da Urgtec, indicado
no ícone no topo direito da página

em seguida
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PERMISSÃO DE ACESSO A DEMAIS USUÁRIOS NO SISTEMA

Para permitir que novos usuários acessem o sistema clique no ícone
seguida selecione a funcionalidade desejada conforme opções abaixo:

depois

, em

➔ Criar Permissão para Usuário (Desde que esse usuário já esteja cadastrado no Módulo
Funcionários quando utilizada a versão PRO.
➔ Remover Permissão de Usuários.
>> Use esse botão nas versões intermediárias (Basic e Tec) por não ter habilitado o
Módulo Funcionários.
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NAVEGAÇÃO NO SISTEMA

A navegação pelos módulos do sistema se dará através de clique nos ícones do menu lateral
esquerdo, que por padrão, é apresentado expandido, conforme ilustração abaixo na 1ª imagem.
Caso necessite visualizar as telas em navegação com maior dimensão, clique no ícone indicado
para que o menu lateral seja recolhido, obtendo assim, uma visualização das telas em navegação,
com dimensões um pouco maiores, conforme ilustração abaixo na 2ª imagem.
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! DICA IMPORTANTE (Botões do Sistema)
Com o intuito de deixar o sistema mais intuitivo ainda, listamos abaixo, alguns botões que possuem a
mesma ação em todos módulo do sistema, ou seja, quando você visualizar algum dos botões abaixo,
a funcionalidade de cada um será exatamente igual as descritas aqui, em cada um deles, pois, a única
diferença será o tipo de informações a serem inseridas, uma vez que, serão inerentes ao módulo em
que estiver acessando.

➔ Cadastrará informações iniciais, na ficha em que estiver acessando.
➔ Atualizará informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.
➔ Apagará (Excluirá) a ficha do lançamento ou o cadastro em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).

➔ Salvará informações cadastradas ou atualizadas, na ficha em que estiver acessando.
(Toda vez que for inserido dado em qualquer módulo que possuir esse botão, este, terá que ser
clicado antes de sair do formulário para que as informações sejam salvas).

➔ Cancelará (Abortará) o cadastramento ou alteração de informações que acabara de
inserir na ficha em que estiver acessando.

➔ Realizará buscas de qualquer informação presente nos registros do
módulo em que estiver acessando, através da digitação na caixa de texto tanto letras quanto nºs.
(Importante: Após localizado o registro desejado, dê um duplo clique para abrir a ficha completa
deste registro ou lançamento)
➔ Permitirá criar personalizações para futura utilização como filtros etc.,
diferenciando tipos de clientes, produtos, grupos, registros ou lançamentos, no Módulo em que
estiver acessando.

OU
➔ Esse botão ou Campo exibirá o Saldo Atual no Módulo em que
estiver acessando. Essa opção aparecerá nos seguintes Módulos:
• Saldo atual na ficha cadastral do Cliente
• Saldo atual na ficha cadastral do Funcionário
• Saldo atual na ficha de lançamento no Contas à Receber
• Saldo atual na ficha de lançamento na Folha de Pagamento
• Saldo em cada ficha cadastral de Fornecedores
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MÓDULO PRODUÇÃO
Clientes

• Pesquisar
Neste campo
, no canto superior direito da página, faça buscas de qualquer
dado presente nos registros do módulo, digitando na caixa de texto.
Após localizado o registro desejado, dê um duplo clique para abrir a ficha completa do lançamento.

• Cadastrar
Clique neste botão
para inserir as informações cadastrais do cliente e grave ao finalizar.
Caso não possua todas informações no momento do cadastro, registre as que tiver, grave, e,
posteriormente já de posse de mais informações, retorne ao registro deste cliente, clique no botão
, complete as informações e clique no botão
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Ficha Cadastral de Cliente

Obs.: É imprescindível que os campos CPF ou CNPJ, e, E-mail sejam devidamente preenchidos.

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
CEP (Válido) ➔ Para gerar boletos e/ou notas fiscais diretamente pelo sistema, caso esteja
habilitada esta função. Ao digitar o CEP o sistema fará uma pesquisa de endereço e preencherá
todos os campos com o endereço localizado, desde que seja um CEP válido.
Caso não esteja tenha o número do CEP no momento do preenchimento do cadastro, preencha o
endereço que tiver, manualmente, e, posteriormente, retorne a esse cadastro e atualize as
informações restantes.
E-mail ➔ Para enviar Extratos Financeiros e todos os Relatórios, que o sistema proporcionar,
diretamente pelo sistema para os clientes.
CNPJ (Válido) ➔ Para gerar recibos, boletos e/ou notas fiscais, diretamente no sistema, em nome
de pessoa jurídica.

• Atualizar

>> Atualizará informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.

• Apagar (Excluir um cliente)
>> Apagará (Excluirá) a ficha de cadastro do cliente em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões de clientes deletam do sistema todas as
informações atreladas a este cliente, e, algumas são irreversíveis).
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•

Saldos

>> Exibirá informações de Saldos do cliente.

• Dados Adicionais

Clique neste botão
para definir regras diferenciadas para cada cliente
através da marcação das caixas com as regras descritas, conforme ilustração abaixo:

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Pedidos finalizados SEM valores ➔ Fará com que os pedidos finalizados sejam exibidos no Extrato
Individual, sem valores R$.
Nota Fiscal ➔ Este item deverá ser checado apenas se o cliente optar por utilizar o módulo de
emissão de notas fiscais (NFS-e) através do programa.
*Lembramos que este modulo deverá ser contratado a parte.

Contas à Receber – recibo automático para Crédito ➔ Este item deverá ser marcado (checado) para
que seja emitido recibo automático para o cliente, conforme modelo abaixo, porém, esse assunto
será abordado no Módulo Financeiro/Recibos.
Finalizar Pedidos – Lanças no Roteiro Boy ➔ Este item deverá ser marcado (checado) quando o
cliente utilizar entregas através de Boy ou Moto Boy, possibilitando maior controle através de Roteiro
de Entregas, sendo elas selecionadas por Região, Funcionário ou Clientes, porém, aprofundaremos
esse assunto no Módulo Produção / Roteiro Boy.
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BLOQUEAR ➔ Este campo marcado, possibilita bloquear o cliente, inativando-o para que não mais
sejam efetuados pedidos para o mesmo, e, impossibilitando a presença deste, no Cadastro e
Relatórios de Clientes Ativos.
Limite de Crédito ➔ Este campo permitirá estabelecer um limite de crédito para o cliente, onde, se
ultrapassar esse valor, o programa comunicará através de mensagem de alerta, ficando então, a
critério do usuário do sistema ou responsável pelo laboratório, liberar a abertura do pedido ou não.
Desconto / Acréscimo (L.P) ➔ Este campo possibilita definir um desconto ou acréscimo em todos os
pedidos gerados para o cliente em questão, porém, este desconto não será exibido na Ficha de
Pedido e nem nos Extratos devido já estarem computador no valor final.

• Conveniados

Clique no botão
para cadastrar dentistas conveniados de uma clínica por
exemplo, ou seja, dentistas autorizados pela clínica, a solicitar serviços junto ao laboratório, em
nome desta clínica.

Importante! É importante que estes dentistas que serão conveniados, sejam cadastrados como
clientes individuais no Módulo Clientes, pois, desta forma poderão atuar tanto como conveniados,
apenas selecionando-os e os incluindo neste módulo conveniados, quanto, também poderão atuar
como clientes particulares em caso de solicitações de serviços de seu próprio interesse (De seus
atendimentos particulares).

➔ Cadastrar informações cadastrais iniciais, na ficha em que estiver acessando.
➔ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.
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➔ Apagar (Excluir) o conveniado selecionado, do cadastro em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).
Pedidos c/ endereço do conveniado ➔ Este campo marcado (checado), fará com que o endereço do
Conveniado seja impresso na ficha do Pedido Finalizado para entrega, substituindo desta forma, o
endereço padrão do cliente principal (Clínica cadastrada).

• Personalizar

Clique neste botão
para criar personalizações para utilização como filtros etc.,
para diferenciação de tipos de clientes, registros ou lançamentos, no Módulo em que estiver
acessando.

• Histórico

➔ Visualizar todo o histórico de movimentações do cliente junto ao
laboratório, conforme abaixo:
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Pedidos ➔ Este campo exibirá todos os pedidos emitidos para o cliente podendo filtrar a condição
como pendentes, finalizados ou todos.
Contas a receber (C. Rec. Serviço)➔ Este campo mostrará todos lançamentos realizados no contas
a receber do cliente em questão.
Contas a receber (C. Rec. Material)➔ Este campo mostrará todos lançamentos realizados no contas
a receber de Materiais do cliente em questão.
Boletos ➔ Este campo exibirá todos os boletos emitidos para o cliente.
Recibo ➔ Este campo exibirá todos os recibos emitidos para o cliente.
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Lista de Preços

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, seja texto ou números digitados na caixa de pesquisa.

• Cadastrar
O Sistema lhe oferece 10 (dez) opções de Lista de Preço, além de 1 (uma) personalizada por
cliente, a serem utilizadas da forma que achar necessário.
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Clique neste botão
para cadastrar serviços realizados pelo laboratório, bem como, os
valores a serem cobrados dos clientes, apenas na Lista de Preços 1, pois, para criar demais Listas
de Preços com valores diferenciados, o sistema disponibiliza essa funcionalidade de forma
automática, porém, para esse procedimento de novas listas, contate o Suporte Urgtec para maiores
orientações.
Ficha Cadastral do Serviço

➔ O código é gerado automaticamente pelo sistema, porém, o usuário pode
alterá-lo manualmente se desejar utilizar a boa prática de organizar sua lista no formato de Títulos e
Subtítulos, conforme ilustração mais abaixo.
Para cadastrar Descrição de Títulos (Apenas p/ englobar os subtítulos dentro deste), digite um
código terminado em 00 (Ex.: 0100, 0200, 0300 etc.), preencha apenas a descrição na ficha e Grave
(nada mais).
Para cadastrar Descrição dos Subtítulos (Serviços que serão realizados e cobrados), clique em
Cadastrar e mantenha o Código gerado sequencialmente pelo sistema, pois, será continuada c/
terminações dos códigos 0101, 0102, 0103 e sucessivamente.
Repita esse procedimento para os demais Títulos e Subtítulos, desta vez, criando um Código
manualmente 0200, como fez acima, e dê continuidade com os subtítulos, também como fez acima.
(Em caso de dúvidas sobre este formato de cadastro, contate o Suporte Urgtec para orientações).
Exemplos:
Títulos: 0100 - PRÓTESE FIXA
Subtítulo: 0101 - COPING
Títulos: 0200 - CERÂMICA
Subtítulo: 0201 - APLICAÇÃO DE CERÂMICA
Subtítulo: 0202 - COROA METALO-CERÂMINCA
Subtítulo: 0203 - APLICAÇÃO DE OPACO CERÂMICO
Títulos: 0300 - METAIS
Subtítulo: 0301 - FUNDIÇÃO DIRETA DE NÚCLEO
Subtítulo: 0302 - NUCLEO METÁLICO SIMPLES
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Subtítulo: 0303 - FUNCIÇÃO DE NUCLEO SIMPLES
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:

Descrição ➔ Nome do serviço ou produto (Material).
Dias Úteis ➔ Você estabelece quantos dias leva para terminar o serviço.
Tipo ➔ Classifica o item cadastrado por Serviço, Material, Terceiros ou Correio.
Seção ➔ Define a seção encarregada de produzir o item.
Seleção ➔ Classificar se o item será externo (p/ geração de listagem c/ filtro externo
exibindo itens que os clientes podem ver), ou, interno (c/ filtro interno exibindo itens de
interesse somente do).
% ➔ Você pode definir um acréscimo ou desconto em cima do valor do serviço. (Utilize
valores positivos Ex: (10 para acréscimo ou -10 para desconto).
$ ➔ Nesse campo é colocado o valor R$ em reais.

→ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.
→ Apagar (Excluir) o a ficha do Serviço em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, a exclusão eliminará informações referentes a
faturamentos de períodos anteriores e é irreversível).
Caso realmente necessite excluir um item da Lista de Preços, nos contate para que lhe auxiliemos)

•

Comissão

Clique neste botão
para relacionar as Etapas de Comissão pertencentes a cada
Serviço, bem como, o valor pago em percentual % ou fixo R$ pela realização de cada Etapa, se
haverá ou não funcionário fixo para realização de cada Etapa, e, a Seção responsável pela
realização de cada Etapa.
(Caso ainda não tenha cadastrado Etapas, acesse o botão
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•

Comissão / Valores

Etapas

➔

Selecionar as Etapas que compõem o Serviço em questão.

% / $ ➔ Para fazer a opção de pagamento de comissão por valor fixo ou percentual (%) (caso
haja pagamento de comissão, se não houver não é necessário cadastrar).
Índice / Val. ➔ Cadastrar índice ou valor que será pago comissão (caso haja pagamento de
comissão, se não houver não é necessário cadastrar).
Func. Fixo ➔ Somente informar o código do funcionário caso somente ele realize a Etapa, caso
mais de um funcionário execute a etapa, deixar o campo em branco.
Seção ➔

Informar a qual Seção esta Etapa pertence, não pode ficar em branco.
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• Comissão / Quantidades

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Etapas

➔

Selecionar as Etapas que compõem o Serviço Descrito (Já estarão informadas).

Qt. p/ Cálculo ➔ A frente de cada Etapa, marque o campo Pedido, o programa respeitará o
pagamento de comissão pela quantidade das etapas realizadas neste pedido.
Ex.: Se houverem 10 etapas nesse pedido, o funcionário receberá referente a 10 comissões .

Fixo ➔ Se marcado Fixo, o sistema pagará de comissão pela quantidade estipulada no quadro
seguinte, neste caso, 3 Etapas.
Ex.: Se houverem 10 Etapas nesse pedido e for estipulado fixo referente a 3 Etapas a pagar, o
funcionário receberá apenas o valor de 3 Etapas.
Qte. Periodos
Etapa.

➔

Neste campo será definido a Quantidade de Períodos para a execução desta

NOTA: O programa estabelece 2 Períodos = 1 Dia, ou seja, Manhã e Tarde, para execução da etapa.
Ex.: Se preencher com 1 Período, equivalerá a uma manhã ou uma tarde.
Se preencher com 2 Períodos, equivalerá a 1 dia inteiro (Manhã e Tarde) ou (Tarde de um dia e Manhã
do outro dia).
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•

Custos

Clique neste botão
para vincular materiais utilizados no serviço, despesas diversas,
enfim, todos os custos relacionados a Serviço em questão. Após devidamente preenchido essa
ficha, o sistema calculará e exibirá custo final para o laboratório, facilitando desta forma, a criação
e/ou gestão de preço para venda para seu cliente final.

Sincronizar valor c/ item do Estoque ➔ A marcação deste campo, possibilitará atrelar os itens de
estoque ao custo do serviço, sendo que, estes itens, deverão estar cadastrados no módulo Estoque,
antes de utilizar esta opção.
Atualizar saldo de item no Estoque ➔ A marcação deste campo, fará com que os Pedidos
Finalizados que contenham esses itens relacionados, sejam baixados do estoque automaticamente.
➔ Atualizar informações já contidas, na ficha de custo que estiver acessando.
➔ Apagar (Excluir) informações na ficha de custo que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, a exclusão é irreversível).

• Personalizar

Clique no botão
Módulo.

para Criar Personalizações para os registros ou lançamentos neste
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Pedidos

• Pesquisar

➔ Realizará buscas de qualquer informação presente nos registros do
módulo em que estiver acessando, através da digitação na caixa de texto tanto letras quanto nºs.
Importante! Após localizado o registro desejado, dê um duplo clique para abrir a ficha completa
deste registro ou lançamento.

• Cadastrar Pedido (Ordem de Serviço (O.S))

Clique aqui
para abrir uma nova Ficha de Pedido (O.S (Ordem de Serviço)) e insira os
dados correspondentes aos campos descritos.
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Ficha Cadastral do Pedido (O.S ➔ Ordem de Serviço)

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Ficha ➔ Esse é o número do pedido e a sequência será implementada automaticamente a cada
nova abertura de ficha.
Cliente ➔ Selecionar o nome do cliente.
Conveniado ➔ Selecionar o nome do conveniado se houver (esse conveniado já deverá estar
cadastrado no Módulo Clientes).
Paciente ➔ Digitar o nome do paciente do dentista se achar necessário.
Entrada ➔ Este campo será preenchido automaticamente com a data do dia que está sendo aberta a
Ficha de Pedido.
Prevista ➔ Este campo será preenchido automaticamente com a data Prevista para entrega do pedido
ao cliente final, data esta, pré-estipulada de 5 dias úteis pelo programa, ou, alterada à critério do
laboratório, seguindo o caminho abaixo:
Lab. ➔ virá a data anterior a data prevista, para que o laboratório se certifique que o pedido não será
entregue com atraso.
Escala/ Cor ➔ neste campo terá um filtro, sendo que o cadastro deverá ser efetuado através do botão
Personalizados, conforme abaixo:
Seção ➔ campo opcional para informar manualmente uma seção responsável pelo serviço, pela ficha,
ou, como desejar. Recapitulando que este campo é opcional e sugerimos deixar em branco.
Tipo ➔ neste campo terá um filtro já estabelecido pelo sistema, onde:
▪ Pedido
▪ Orçamento
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▪

Prova

Remoldagem / Urgente / Suspenso ➔ ao informar alguma destas opções, será possível acompanhar
em Relatórios do Módulo Pedidos.
Endereço de Entrega ➔ opção de escolha do endereço de entrega do Pedido em questão, se para o
endereço do cliente ou do conveniado.

➔ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.
➔ Apagar a ficha (Excluir), do lançamento ou do cadastro em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis)
➔ Reabrirá a Ficha do lançamento já finalizado em questão, estornando este Débito no
Contas à Receber.

• Cadastrar Serviço na Ficha de Pedido (O.S)

Clique no botão
para acessar o formulário para informar o serviço a ser executado e
informações inerentes a ele.
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Descrição ➔ Selecione o Serviço através da seta ou digitando as iniciais do nome deste, caso saiba,
pois, o sistema lhe auxiliará exibindo os nomes cadastrado na Lista de Preço.
(O Requisito Principal p/ esse cadastramento é já ter esse Serviço cadastrado na Lista de Preço)
Quant. ➔ O total de elementos do Serviço selecionado.
L. Preço ➔ A Lista de Preço que será praticada para este Serviço.
% ➔ Utilize somente para conceder Desconto (Ex: -10%) ou Acréscimo (Ex: 10%) neste Serviço
Específico.
(Para Desconto utilize o sinal negativo (-) antes do número percentual - Ex. -10%).
(Para Acréscimo utilize apenas o número percentual, não é necessário o sinal positivo - Ex. 10%).
Valor ➔ Este campo exibirá o valor R$ unitário do Serviço selecionado.
Seção ➔ Este campo exibirá a seção responsável pela entrega do Serviço selecionado.
Repetição ➔ Informe neste campo se este Serviço se trata de Repetição c/ Ônus para o Cliente ou
Laboratório.
Dentes ➔ Se desejar informe nesse campo numeração dos dentes tratados nesta ficha de pedido.
Dt. Prevista / Hora ➔ Data/Hr programada para Entrega de cada Serviço Específico, pela Produção
do Laboratório.
Importante! Esta Dt.Prevista não se trata de Data p/ Entrega para o Cliente, e sim, Data p/ Conclusão
do Serviço na Produção do laboratório.
Etapas de Comissão ➔ Campos para atribuição de funcionários responsáveis pela confecção de cada
Etapa na Produção do laboratório.
Importante! Essas Etapas de Comissão ou Produção, devem ser cadastradas e informadas em cada
Serviço no Módulo Lista de Preços e Módulo Personal.
Modelo / Antagonista ➔ Informações já presentes apenas para seleção.
Observação Interna ➔ Informações importantes para ciência apenas do Laboratório, pois, não
aparecerão em impressos enviados para os clientes.

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando, Sem Salvar.
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• Cadastrar Material na Ficha de Pedido (O.S)

Clique no botão

para informar o Material a ser faturado no Pedido em questão.

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Material ➔ Selecione o Material através da seta ou digitando as iniciais do nome deste, caso saiba,
pois, o sistema lhe auxiliará exibindo os nomes cadastrado no Estoque.
(O Requisito Principal p/ esse cadastramento é já ter esse Material cadastrado no Módulo Estoque)
Quant. ➔ Total do Material selecionado a ser faturado no Pedido em questão.
% ➔ Utilize somente para conceder Desconto (Ex. -10%) ou Acréscimo (Ex. 10%) neste Material
Específico.
(Para Desconto utilize o sinal negativo (-) antes do número percentual - Ex. -10%).
(Para Acréscimo utilize apenas o número percentual, não é necessário o sinal positivo - Ex. 10%).
Valor ➔ Este campo exibirá o valor R$ unitário do Material selecionado.
Dentes ➔ Este campo exibirá a seção responsável pela entrega do Serviço selecionado.
Grupo / Grupo2 / Lote ➔ Campos Bloqueados devido apenas exibirem Informações anteriormente
cadastradas na ficha de cadastro do Material no Estoque.
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➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.

➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando, Sem Salvar.

• Reabertura de Ficha de Pedido (O.S) Finalizada

Clique neste botão
e lhe será fornecida opção para Reabertura da Ficha de Pedido
Finalizada, estornando o valor (R$) de Débito desta ficha no Módulo Contas à Receber.

Atenção!
A Reabertura de Pedido Finalizado ocasiona Estorno do Débito deste Pedido no Saldo do Cliente.
Esse Estorno de Débito pode ou não ser exibido no Relatório de Extrato Financeiro que é enviado
para o cliente, obedecendo os critérios abaixo:
I. Se o Pedido estiver dentro do prazo de 40 dias de Finalizado, não será exibido no Extrato do
cliente.
II. Pedido que ultrapassar 40 dias de Finalizado, terá informação desse Estorno exibido no
Extrato do cliente.
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• Paciente / Orto

Clique no botão
questão.

para inserir informações na ficha de pedido do paciente em
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•

Imagens e Arquivos STL

Clique no botão

caso queira inserir imagem inerentes a Ficha de Pedido em questão.

Arquivos STL (3D)
Devido ao tamanho, em geral, dos arquivos STL (3D), recomendamos baixá-los em seu PC para
que estes, possam ser apenas visualizados através do sistema Labfácil, evitando dessa forma, a
sobrecarga de arquivos pesados salvos no sistema, e, prevenindo então, futuros problemas como
lentidão ou até travamento, prejudicando sua experiência quanto a navegação e utilização do
sistema.
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• Material (Enviado e Devolvido pelo Dentista e Laboratório)

Clique no botão
para relacionar Material e Quantidade, envolvido no Pedido em
questão, podendo ser ele, enviado para o Laboratório pelo Dentista (Cliente), e/ou, enviado para o
Dentista pelo Laboratório (Laboratório).
Após a devolução dos Materiais pelas partes envolvidas, é imprescindível que seja marcada a caixinha
a frente da quantidade do material, para que fique registrado que este material foi devolvido, pois,
essa informação ficará eternamente salva no Pedido, e, constará no Comprovante de Entrega que é
enviado para o Cliente (Extrato Individual).

• Andamento

Clique no botão
para acompanhar toda movimentação do Pedido ocorrida no
Laboratório como, andamento do serviço, seção e etapas onde o serviço está parado, bem como, com
qual funcionário o serviço está.
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• Terceiros
(Gestão de todo Serviço realizado por Terceiros desde a Abertura da Ficha de Pedido até a
geração e quitação de despesas no Módulo Contas à Pagar)
Clique no botão
quando houver necessidade de envio de serviço a ser executado por
terceiros, desta forma, será possível ter total controle de envios e retornos, bem como, gerenciamento
total dessas Despesas com Terceiros no Módulo Contas à Pagar.
! Importante. O pré-requisito para utilização desta funcionalidade é ter o Terceiro cadastrado como
Fornecedor no Módulo Fornecedores.
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• Personalizar

➔ Criar Personalizações para utilização como filtros etc., diferenciando tipos
de clientes, produtos, grupos, registros, lançamentos ou quaisquer tipos de descrições, presentes no
Módulo em que estiver acessando.
*As escalas e cores podem tanto serem cadastradas no momento de abertura da ficha de pedido
quanto neste módulo personalizados. Cadastre separadamente escala e cor, mudando a opção abaixo
no rodapé.
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Funcionários

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
39 / 85

GUIA DE UTILIZAÇÃO PROTESECLOUD

registros do módulo, seja texto ou números digitados na caixa de pesquisa.

• Cadastrar
Clique neste botão
para cadastrar Funcionários, mesmo que, estes sejam apenas
colaboradores sem registro para que o sistema lhe permita gerenciar informações como
bonificações, comissões, prêmios, andamento de tarefas atribuídas em produção e realizadas ao
longo do tempo, folha de pagamento etc.
Ficha Cadastral do Funcionário

➔ Atualizar informações já contidas, na ficha do Funcionário em que estiver
acessando.
➔ Apagar (Excluir) a ficha do Funcionário em que estiver acessando. (Muito cuidado ao
clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).

➔ Exibição do Saldo Atual do Funcionário em que estiver acessando.

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Código ➔ É o número de registro do funcionário e será gerado de forma automática e sequencial para
cada cadastro (Não Alterar).
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Nome ➔ Digitar o nome do funcionário.
CEP ➔ Ao digitar o CEP o sistema fará uma pesquisa de endereço através do CEP e trará uma
sugestão do endereço correspondente. Caso não esteja tenha o número do CEP no momento do
preenchimento do cadastro, preencha o endereço que tiver, manualmente, e, posteriormente, retorne
a esse cadastro e atualize as informações restantes.
Etapas Autorizadas ➔ Exibirá as etapas de produção que o funcionário estará autorizado a executar,
sendo que, esse cadastro será abordado mais à frente no botão Etapa/Comissão.
Funcionário comissionado ➔ Caso o funcionário esteja apto a receber comissão no sistema, este
campo deverá estar marcado.
Funcionário (Roteiro do Boy) ➔ Caso o funcionário seja habilitado para entregar serviços, este campo
deverá estar marcado.
Seção ➔ Informar a que seção o funcionário pertence.
Função ➔ Função exercida no laboratório.

• Dados Adicionais.

Clique no botão
registro do funcionário.

para inserir, se necessário, dados adicionais ao
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• Fixo / F. Pgto.

Clique no botão
debitados para o funcionário.

para cadastrar os valores fixos que serão creditados ou

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Descrição ➔ Nome do recurso a ser creditado ou debitado para o funcionário.
Valor ➔ Valor a ser creditado ou debitado para o funcionário.
Tipo ➔ Tipo do recurso a ser creditado ou debitado para o funcionário (Crédito / Débito).

• Etapas / Comissão

Clique no botão
para cadastrar as etapas que o funcionário estará
autorizado a executar, caso prefira limitar o funcionário a apenas estas etapas, é claro.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
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Nome ➔ Nome da etapa
Qt. Diária ➔ Quantidade que o funcionário poderá executar por dia, de cada etapa específica.

• Personalizar

Clique no botão
Cidades e Seções etc.

para criar opções de filtros para o Módulo como Bairros,
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Roteiro Boy

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, seja texto ou números digitados na caixa de pesquisa.

• Cadastrar
Clique neste botão

para agendar qualquer tipo de visita no Roteiro do Boy.
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Ficha Cadastral de Visita do Roteiro Boy

• Baixa da Visita no Roteiro Boy
Após realizada a visita, volte a ficha que estará com status de Pendente ainda, clique no botão
, insira a data/hr e o nome do Recebedor ou pessoa contatada nesta visita, e, clique no
botão

para finalizar a visita Pendente.
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MÓDULO FINANCEIRO

Contas a Receber (Serviço)

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, seja texto ou números digitados na caixa de pesquisa. Após localizado o
registro do lançamento desejado, dê um duplo clique para acessar a ficha completa deste
lançamento com informações detalhadas.
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• Nº de Registros

➔ Escolha a quantidade de Registros a serem exibidos por página no
Módulo do seu sistema.

• Cadastrar
Clique neste botão
para cadastrar um tipo de lançamento financeiro para o cliente
selecionado, tipo de lançamento este, a ser selecionado conforme orientações a seguir.
Ficha Cadastral de Lançamento de Crédito ou Débito no Contas à Receber

➔ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.
➔ Apagar a ficha (Excluir), do lançamento ou do cadastro em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).
➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando, Sair Sem Salvar.
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➔ Criar Personalizações para utilização como filtros etc., diferenciando tipos de
clientes, produtos, grupos, registros, lançamentos ou quaisquer tipos de descrições, presentes no
Módulo em que estiver acessando.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Data ➔ Refere-se a data de cadastro do lançamento em questão, e, essa informação é inalterável.
Cliente ➔ Selecione o cliente para o lançamento em questão.

>> Exibição do Saldo Financeiro Atual do Cliente em que estiver acessando.
Histórico ➔ Caso deseje observar algo inerente a esse lançamento.
Crédito (C) ➔ Pagamento efetuado pelo Cliente.
Débito (D) ➔ Lançamento de valor a ser cobrado do Cliente.
Estorno de Crédito / Estorno de Débito ➔ Desfazer os Lançamentos acima
Pagamento Antecipado (C) ➔ Lançamento de Pagamento Antecipado efetuado pelo Cliente.
Desconto (C) ➔ Lançamento de valor em R$ como Crédito de Desconto para o Cliente.
Cobrança Bancária (Boletos) (C) ➔ Lançamento de Crédito para o Cliente referente a Boleto pago.

• Detalhe do Lançamento

Clique no botão

para detalhar a forma do lançamento em questão.
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DESCRIÇÃO CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Tipo Doc. ➔ Se Dinheiro/Cheque/Depósito/Transferência/Boleto etc.
Número. Doc ➔ Se Cheque, informar o número do cheque.
Banco ➔ Informar o nome do banco do cheque em questão.
Valor R$ ➔ Informar o valor R$ do lançamento em questão.
Dt. Depósito ➔ Se Cheque Pré-Datado, informar a data para depósito, se pagamento à vista, não
preencher data, pois, o sistema se encarregará de preencher a data do dia do lançamento.
Conta Bancária ➔ Informar a Conta Bancária que entrará esse Lançamento.
Histórico ➔ Se desejar exibir alguma informação no Extrato do Cliente, digite nesse campo.
Dt. e Histórico de Repasse ➔ Quando o cheque registrado anteriormente é repassado, este campo
registra data e histórico deste repasse.
Cadastre na mesma ficha do lançamento, quantas modalidades diferentes de recebimento houver,
não se esquecendo de sempre gravar ao final. Após concluído todo o detalhamento do recebimento,
grave e feche este formulário Detalhe.
Fechando este formulário Detalhe, você retornará a tela principal do lançamento e deverá também
clicar no botão Gravar, desta tela, para que todo o lançamento seja salvo por completo.

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
(Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão terá que
ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas).
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na
ficha em que estiver acessando, Sair Sem Gravar.

! DICA IMPORTANTE.
Caso deseje exibir no Extrato do Cliente descrições sobre as fichas de pedidos relacionadas no
pagamento em questão, clique no botão Pedidos Baixas e siga as orientações a abaixo:
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• Relatórios

Clique no botão
para ter acesso a diversos Relatórios do Módulo Financeiro / Contas à
Receber como por exemplo o Extrato Financeiro, ilustrado abaixo e sugerido para o envio de Cobrança
para aos clientes.
O envio de Relatórios para os Clientes pode ser feito através de e-mail direto do sistema ou salvo em
PDF e enviado como anexo pelo e-mail particular em uso.
Para gerar Relatório de todos os clientes, deixe o campo “Cliente” em branco.
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Recibos

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo em que estiver acessando, seja ela em texto ou número, através da digitação na
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caixa de texto.
(Importante: Após localizado o registro desejado, dê um duplo clique para abrir a ficha completa
deste registro ou lançamento)

• Cadastrar

Clique no botão
para gerar Recibo em nome do cliente e grave ao finalizar.
Lembramos que existe a opção de deixar padronizado a geração de Recibos Automáticos para
Crédito, toda vez que for cadastrado um Crédito para os Clientes.
Nota. Caso deseje gerar Recibos Automáticos para Crédito, acesse o Módulo Produção ➔ Clientes
➔ Dados Adicionais e marque a caixinha ➔

➔ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.

➔ Apagar a ficha (Excluir), do lançamento ou do cadastro em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
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Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando (Sair Sem Salvar).

➔ Criar Personalizações para utilização como filtros etc., diferenciando tipos de
clientes, produtos, grupos, registros, lançamentos ou quaisquer outros tipos de descrições,
presentes no Módulo em que estiver acessando.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Dt. Emissão / Número ➔ Data e número de geração do Recibo, sendo que, estes campos são
preenchidos automaticamente pelo sistema e inalteráveis.
Emitido como ➔ Responsável pela Emissão do Recibo (Laboratório).
Titular do Recibo ➔ Para quem será Emitido do Recibo (Cliente).
Cliente ➔ Para quem será Emitido do Recibo.
CPF / CNPJ ➔ O sistema carregará o número informado no cadastro do cliente, sendo que, este
campo é preenchido automaticamente pelo sistema e inalterável.
Nome do Titular / CPF/CNPJ ➔ O sistema carregará os dados informados no cadastro do cliente,
sendo que, este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e inalterável.
Referente ➔ Breve sugestão já preenchida para seleção.
Mensagem ➔ Texto que desejar exibir no Recibo.
Valor Bruto R$ ➔ Informar o valor Bruto (R$) do recibo.
Valor Desconto ➔ Informar o valor do Desconto (R$) a computar sobre o Valor Bruto, quando houver.
Valor Bruto C/ Desconto R$ ➔ O sistema calculará e exibirá o valor Bruto (R$) c/ Desconto.
Valor Líquido R$ ➔ O sistema calculará e exibirá o valor Líquido (R$), já calculadas as alíquotas de
impostos, quando existirem.
Impostos ➔ O sistema exibirá as alíquotas de impostos quando se tratar de titular do Recibo Pessoa
Jurídica, conforme configurações no Módulo Configurações/Recibos. (Em caso de dúvidas contate o
Suporte Urgtec para mais orientações).
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Emitido como (Lab. emitente do Recibo) ➔ Caso o cadastro do laboratório esteja como Pessoa
Jurídica no Módulo Dados da Empresa, terá que constar o CNPJ, e, caso o laboratório esteja como
Pessoa Física no Módulo Dados da Empresa, terá que constar CPF do Responsável pelo laboratório.
Titular do Recibo (Cliente) ➔ Caso o Cliente esteja cadastrado como pessoa jurídica, terá que
constar o CNPJ no seu cadastro, caso contrário, terá que constar o CPF em seu cadastro.

Boletos
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Este módulo possibilita o gerenciamento de boletos de duas maneiras possíveis, conforme abaixo,
que serão detalhadas no tópico Cadastrar.
1ª. Emissão de boletos gerados na página dos Bancos ou por outros meios fora do sistema LabFácil.
2ª. Emissão de boletos direto pelo sistema LabFácil.

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo em que estiver acessando, seja ela em texto ou número, através da digitação na
caixa de texto.
(Importante: Após localizado o registro desejado, dê um duplo clique para abrir a ficha completa
deste registro ou lançamento)

• Cadastrar
Existem 2 (duas) maneiras possíveis de gestão de Boletos no sistema LabFácil, que são;
1ª. Emissão de boletos gerados na página dos Bancos ou por outros meios fora do sistema LabFácil.
2ª. Emissão de boletos direto pelo sistema LabFácil (Ainda não disponível nesta versão do sistema).

1ª. ➔ Registro de Boletos gerados na página dos Bancos ou por outros meios, no
sistema LabFácil.

Clique no botão
para registrar no sistema LabFácil o Boleto gerado pelo Banco (Na
página do banco ou por outros meios que não no sistema LabFácil), e insira as informações de
acordo com os campos solicitados.
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➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando (Sair Sem Salvar).

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Data ➔ Data em que foi gerado o boleto, sendo que, este campo é preenchido automaticamente
pelo sistema e inacessível.
Cliente ➔ Cliente para quem foi gerado o boleto.
Titular ➔ Se o boleto será gerado em nome do Cliente como pessoa física ou jurídica.
Empresa / CNPJ / CPF ➔ O sistema carregará essas informações do cadastro do cliente, sendo que,
este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e inacessível.
Núm. Doc. ➔ Numeração do documento (Boleto).
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Dt. Vencimento ➔ Data de vencimento do boleto.
Valor (R$) ➔ Valor (R$) do boleto a ser pago.
Situação ➔ Situação na qual o boleto se encontra no momento (Normal/Cancelado/Em Custódia)
Obs.: ➔ Permite colocar uma observação no boleto.
Lançar Crédito para o Cliente ➔ Ao marcar essa caixa, o sistema lançará um crédito no valor deste
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Boleto para o cliente, independentemente deste Boleto já ter sido pago ou não, e, por consequência
exibirá informação de quitação deste Boleto no Extrato Financeiro do Cliente.
Fechamento ➔ Esse campo permite informar o sistema que este lançamento se refere a um
determinado período de faturamento, quando esse formato de Fechamento Mensal for utilizado pelo
laboratório, é claro.
(Para maiores informações deste formato de Fechamento Mensal, contate o Suporte Urgtec)

OS CAMPOS ABAIXO SOMENTE DEVERÃO SER INFORMADOS NA QUITAÇÃO DO BOLETO.

Conta Bancária Selecione a conta bancária que deu entrada o valor desse lançamento.
Dt. Pgto. ➔ Data em que foi efetuado o pagamento.
Valor (R$) ➔ Consta o valor que foi pago.
Juros ➔ Campo para informar valor de juros quando Boleto pago c/ juros.

2ª. ➔ Geração de Boletos no próprio Sistema LabFácil.
(Funcionalidade ainda não disponível nesta versão)

• Pré-Requisitos para Geração de Boletos pelo próprio Sistema LabFácil.
(Imagem ilustrativa abaixo, com as informações que deverão ser coletadas com o gerente da conta)
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DADOS A SEREM COLETADOS JUNTO AO GERENTE DA CONTA OU SETOR DE
HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS E REMESSAS, DO BANCO:
1. Solicite os dados à cima com o gerente da conta ou com o setor de Homologação de Boletos
e Remessas do banco.
2. Já de posse dessas informações, contate o Suporte Urgtec para preenchermos os campos do
cadastro de cedentes com estes dados coletados, gerarmos Boleto e Remessa Teste para
que você cliente, encaminhe para seu banco iniciando assim, o Processo de Homologação
exigido pelos bancos.

3. Após concluído, pelo seu banco, o Processo de Homologação, este lhe concederá permissão
para que gere os próprios Boletos.
Após informado a finalização ou necessidade de correções nesse processo, é necessário que
contate o Suporte Urgtec para corrigirmos e/ou habilitarmos essa funcionalidade no seu Sistema
LabFácil.
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Folha de pagamento

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, seja texto ou números, digitados na caixa de pesquisa. Após localizado o
registro do lançamento desejado, dê um duplo clique para acessar a ficha completa deste
lançamento com informações detalhadas.
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• Nº de Registros

➔ Escolha a quantidade de Registros a serem exibidos por página no
Módulo do seu sistema.

• Cadastrar
Clique neste botão
para cadastrar um tipo de lançamento para o funcionário marcando
a caixa com o tipo de lançamento a ser registrado, conforme orientações a seguir.

Ficha Cadastral de Lançamento de Crédito ou Débito na Folha de Pagamento.

➔ Cadastrar novo registro de lançamento para Funcionário.
➔ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.

➔ Apagar a ficha (Excluir), do lançamento ou do cadastro em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).
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Clique no botão
apenas se precisar informar mais de um tipo de pagamento para o
Funcionário, como por exemplo, parte em cheque e parte em dinheiro, caso contrário, informe na
ficha principal mesmo, sem acessar o botão para o Módulo Detalhe.

➔ Criar Personalizações para utilização como filtros etc., diferenciando tipos de
clientes, produtos, grupos, registros, lançamentos ou quaisquer tipos de descrições, presentes no
Módulo em que estiver acessando.

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando (Sair Sem Salvar).

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Data ➔ Data de geração do lançamento, sendo que, este campo é preenchido automaticamente pelo
sistema e é inalterável.
Nome ➔ Nome do funcionário do lançamento.
Saldo do lanç. ➔ Exibe o saldo atual do funcionário selecionado.
Tipos de lançamentos:
i.
ii.
iii.
iv.

Salário fixo/Comissão/Outros (Crédito)
Vale/Pgto (Débito com Recibo)
Estorno Salário/Comissão
Estorno Vale/Pgto.

Outros (Crédito) ➔ Caso queira efetuar um lançamento de crédito que não se encaixe nas opções
anteriores selecione esta opção.
Outros (Débito) ➔ Caso queira efetuar um lançamento de débito que não se encaixe nas opções
anteriores selecione esta opção.
Para informar mais detalhes do Pagamento utilize os campos abaixo:
Núm. Doc. ➔ Quando cheque, preencha o número do documento (Cheque).
Banco ➔ Nome do banco do cheque.
Valor ➔ Informe o valor do lançamento.
Conta Bancária ➔ Informe de qual Conta Bancária está saindo o Recurso p/ esse Pagamento.
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Fornecedores

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, seja texto ou números, digitados na caixa de pesquisa. Após localizado o
registro do lançamento desejado, dê um duplo clique para acessar a ficha completa deste
lançamento com informações detalhadas.
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• Nº de Registros

➔ Escolha a quantidade de Registros a serem exibidos por página no
Módulo do seu sistema.

• Cadastrar

Clique no botão
para criar um registro de Fornecedor. Os dados a serem inseridos
nesse cadastro seguem o mesmo padrão de cadastros anteriores simples, conforme modelos
anteriores já vistos nesse manual, porém, os campos Grupo e Lista de Preço precisam estar
previamente cadastrados no sistema cada um em seu devido Módulo, conforme orientações a
seguir:
•

Grupo: Poderá separar por grupos distintos por exemplo grupos de material de custo fixo,
custo variável, acabamentos, metais, limpeza, gesso etc.

•

Lista de Preços (Serviços Terceirizados): Selecione uma lista de preços para aqueles serviços
que são terceirizados.

Ficha Cadastral de Fornecedores.
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➔ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.
➔ Apagar a ficha (Excluir), do lançamento ou do cadastro em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).

➔ Criar Personalizações para utilização como filtros etc., diferenciando tipos de
clientes, produtos, grupos, registros, lançamentos ou quaisquer tipos de descrições, presentes no
Módulo em que estiver acessando.

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando (Sair Sem Salvar).
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Nome ➔ Nome do Fornecedor.
Telefones ➔ Exibe o saldo atual do funcionário selecionado.
Contato:
CEP ➔ Preencha o CEP que o sistema completará de forma automática todos os campos do endereço
do Fornecedor, caso não saiba o CEP, preencha todo o endereço manualmente que o sistema
permitirá.
Endereço ➔ Preencha o CEP que o sistema completará de forma automática todos os campos do
endereço do Fornecedor, caso não saiba o CEP, preencha todo o endereço manualmente que o
sistema permitirá.
E-mail ➔ Endereço do Fornecedor para enviar solicitações de Compras.
CNPJ ➔ Número do Fornecedor.
Lista de Preço ➔ Crie uma Lista de Preço para fornecedores e Informe neste campo.
Grupo ➔ Se desejar, crie um Grupo para fornecedores no botão Personalizar e informe no cadastro
deste.
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Contas a pagar

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, seja texto ou números, digitados na caixa de pesquisa. Após localizado o
registro do lançamento desejado, dê um duplo clique para acessar a ficha completa deste
lançamento com informações detalhadas.
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• Nº de Registros

➔ Escolha a quantidade de Registros a serem exibidos por página no
Módulo do seu sistema.

• Cadastrar

Clique no botão
para criar uma Despesa, preenchendo devidamente os campos
solicitados conforme orientações a seguir, tendo como pré-requisito principal, o Fornecedor já
devidamente cadastrado no Módulo Fornecedores.

Ficha Cadastral de Despesas.

➔ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.
➔ Apagar a ficha (Excluir), do lançamento ou do cadastro em que estiver acessando.
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(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).

➔ Criar Personalizações para utilização como filtros etc., diferenciando tipos de
clientes, produtos, grupos, registros, lançamentos ou quaisquer tipos de descrições, presentes no
Módulo em que estiver acessando.

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando (Sair Sem Salvar).

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Data ➔ É a data do registro da Despesa (Inalterável).
Fornecedor ➔ Nome do fornecedor.
Histórico ➔ Possível descrição sobre a Despesa.
Parcela ➔ Número de parcelas da Despesa.
Vencimento ➔ É o dia que vence essa 1ª. parcela ou única quando for o caso.
Valor ➔ Sempre será o valor da 1ª. parcela ou única quando for o caso.
Juros ➔ Informar quando a Despesa for quitada com juros.
Nota Fiscal ➔ Caso tenha nota fiscal poderá registrar o número nesse campo.
Nº Duplicata ➔ Caso tenha, informe o número do boleto.
Grupo / Subgrupo (1) / Subgrupo (2) ➔ Para classificar as Despesas a fim de gerar filtros em
relatórios posteriores, para melhor gestão.
Competência ➔ Período de Competência a que se refere a Despesa.
Pagamento ➔ Data que é realizado o pagamento da Despesa, após finalizar o lançamento do
pagamento, esse campo é preenchido automaticamente com esta data.
Valor ➔ É o valor total da conta (Este campo será preenchido automaticamente).

68 / 85

GUIA DE UTILIZAÇÃO PROTESECLOUD

• Desdobramento de Despesa (Parcelamento)

Clique no botão
para gerar parcelamento da Despesa em questão através do
preenchimento correto dos campos solicitados no formulário, conforme abaixo:

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
1ª Vencimento ➔ Já vem preenchido com a data do vencimento da 1ª parcela e será o dia
padrão que todas as parcelas vencerão, podendo alterar a data das demais parcelas se
necessário.
Nº de Parcelas a adicionar ➔ É o número de parcelas a adicionar sem contar com a 1ª que o
sistema já considerou.
Valor da parcela ➔ É o valor de cada parcela.
Intervalo do vencimento ➔ São os intervalos de vencimento das parcelas, se mensal, quinzenal
ou podendo alterar sua escolha.
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• Baixa de Despesa (Quitação)

Clique no botão
Despesa em questão.

para informar o tipo do pagamento realizado na quitação da

• Baixa da Despesa (C/ Repasse de Cheque)

No formulário de Baixa Compras, escolha a opção ilustrada acima para dar baixa na Despesa por
meio de Repasse de Cheques, onde, o pré-requisito será ter o cheque a ser repassado, cadastrado
nos registros de cheques do sistema.
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Livro caixa

! AVISO
Os Módulo de Transferências entre Contas Bancárias e Baixa de Cheques,
serão disponibilizados em breve!
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• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, sejam textos ou números, digitados na caixa de pesquisa. Após localizado o
registro do lançamento desejado, dê um duplo clique para acessar a ficha completa deste
lançamento com informações detalhadas.

• Nº de Registros

➔ Escolha a quantidade de Registros a serem exibidos por página no
Módulo do seu sistema.

• Cadastrar

Clique no botão
para registrar lançamento de Entrada ou Saída diretamente no Módulo
Livro Caixa, preenchendo devidamente os campos ilustrados a seguir.
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Ficha Cadastral de lançamentos no Módulo Livro Caixa.

➔ Atualizar informações já contidas, na ficha em que estiver acessando.
➔ Apagar a ficha (Excluir), do lançamento ou do cadastro em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema são irreversíveis).

➔ Criar Personalizações para utilização como filtros etc., diferenciando tipos de
clientes, produtos, grupos, subgrupos, registros, lançamentos ou quaisquer tipos de descrições,
presentes no Módulo em que estiver acessando.

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando (Sair Sem Salvar).
Competência, Nº Doc., Banco, Dt. Depósito, Tipo, Valor, Saldo Lanç., Histórico, Conta Bancária,
Grupo, Subgrupo1, Subgrupo2.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Data ➔ Data de realização do Lançamento (Este campo é preenchido automaticamente pelo
sistema e inalterável).
Competência ➔ Competência a que se refere o Lançamento, quando desejado.
Nº Doc. ➔ Número do cheque quando se tratar.
Banco ➔ Quando cheque, informar o banco deste.
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Dt. Depósito ➔ Possível informar data diferente do registro, se for o caso.
Tipo ➔ Tipo do lançamento se Entrada ou Saída.
Valor ➔ Valor (R$) do Lançamento.
Saldo Lanç. ➔ Será Informado o saldo atual da Conta Bancária selecionada.
Histórico ➔ Caso tenha alguma observação importante, digite neste campo.
Conta Bancária ➔ Selecione a Conta Bancária do lançamento em questão.
Grupo / Subgrupo (1) / Subgrupo (2) ➔ Para classificar o Lançamento a fim de gerar filtros em
relatórios posteriores, para melhor gestão.
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MÓDULO MATERIAL

Estoque

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, sejam textos ou números, digitados na caixa de pesquisa. Após localizado o
registro do lançamento desejado, dê um duplo clique para acessar a ficha completa deste
lançamento com informações detalhadas.
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• Nº de Registros

➔ Escolha a quantidade de Registros a serem exibidos por página no
Módulo do seu sistema.

• Cadastrar

Clique no botão
para registrar novo item no Módulo Estoque, preenchendo
devidamente os campos ilustrados a seguir. lembrando que, a função deste botão Cadastrar é de
criação de itens ainda não existente no Estoque, e não, lançamento de movimentações de entradas
e saídas que veremos mais a diante, ainda neste módulo.
Ficha Cadastral de Material no Módulo Estoque.

➔ Atualizar informações já contidas, na ficha do item de Estoque em que estiver
acessando.
➔ Apagar a ficha (Excluir), do item do Estoque em que estiver acessando. (Muito
cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema, além de removerem históricos de
movimentações anteriores, também são irreversíveis).

➔ Criar Personalizações para utilização como filtros etc., diferenciando tipos de
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clientes, produtos, grupos, subgrupos, registros, lançamentos ou quaisquer tipos de descrições,
presentes no Módulo em que estiver acessando.

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando (Sair Sem Salvar).
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Código ➔ Caso possua Leitor de Código de Barras, basta fazer a leitura do código de fabricante
do material para que o sistema registre esse automaticamente, caso opte por utilizar o código
gerado pelo sistema, não digite nada neste campo, pois, o sistema obedecerá a sequência
automaticamente, para cada novo item a adicionar.
Descrição ➔

Defina o nome do material.

Grupo / Grupo 2 Defina um grupo para este material (Ex: Metal, Gesso, Cerâmica etc.), lembrando
que, este grupo já deverá existir no Módulo Personalizar, no rodapé da página.
Unidade ➔

Defina a unidade de medida adotada (Ex: Pote, gramas, quilo).

Qt. /Unidade ➔

Quantidade por unidade (Ex: 500g em um pote).

ICMS (%) ➔ Defina o valor do ICMS (Este campo somente deverá ser preenchido se orientado
pelo seu Contador).
IPI (%) ➔ Defina o valor do IPI (Este campo somente deverá ser preenchido se orientado pelo seu
Contador).
Quant. ➔

Informe a quantidade do material que houver em estoque.

Mínimo ➔ Informe uma quantidade mínima em estoque (margem mínima para receber notificação
de aviso do sistema para reposição de estoque).
Saldo ➔
estoque.

Campo utilizado pelo sistema para aviso de necessidade de reposição do item no

US$ Dólar ➔

Somente preencher esse campo quando se utilizar da moeda dólar p/ Custo do item.

Custo ➔ Valor pago pelo laboratório na aquisição da unidade do item em questão.
Aplicar margem (%) ➔ Preencher com o índice em percentual, para o valor de venda.
Venda ➔ Valor de venda do produto.
Fornecedor 1 / 2 / 3 ➔ Defina prováveis Fornecedores que possam fornecer o material em questão
(Lembrando que, este Fornecedor deve ser cadastrados no Módulo Financeiro / Fornecedores).
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• Entradas e Saídas (Movimentações)

Clique em um dos botões
para registrar movimentações no Estoque e
preencha devidamente os campos solicitados em cada formulário, conforme abaixo.

Ficha Cadastral de Entradas no Módulo Estoque.

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Item do Estoque ➔ O Material desejado, propriamente dito.
Quant. ➔
Lote ➔

Quantidade do item que está dando entrada.

Número de lote caso deseje.

Valor Unit. ➔

Preço unitário do item que está registrando.

Clique no botão
toda vez que completar os campos acima para um determinado
item, e, repita este processo até aqui, até atingir todos os itens para a Entrada.
Após registrados todos os itens desejados, continue a partir de agora, preenchendo os campos
abaixo da relação dos itens, que são:
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Doc. / Nº Doc. ➔

Caso possua algum número de documento para informar.

Fornecedor ➔ Fornecedor responsável pela Venda ao Laboratório.
Caso queira gerar Despesa dessa aquisição no Módulo Contas a Pagar, marque a caixa abaixo e
continue preenchendo os campos a seguir:

Marque esta caixa

se desejar gerar despesa no Conta a Pagar.

Desp. Extra ➔ Adicionar uma despesa extra quando houver (Ex.: Frete etc.).
Desconto ➔ Caso tenha algum desconto à acrescentar na Despesa.
Total ➔ Total a ser pago somando todos os custos da compra.
Vencimento ➔ Primeiro vencimento da primeira parcela.
Parcelas ➔Estipule o número total de parcelas.
Grupo / Grupo 1 / Grupo 2 ➔ Caso queira, defina um grupo para esta Despesa (Ex.: Despesa Fixa,
Despesa Variável etc.), lembrando que, estes grupos necessitam já estar devidamente cadastrados
no Módulo Personalizar.
Após preenchido todos os campos necessários do formulário de Entrada, clique no botão
para que o sistema já atualize a Quantidade e o Valor de Custo dos itens no
Estoque, bem como, gere uma Despesa para o laboratório em nome do Fornecedor indicado na
ficha de entrada, com Valor e Data de Vencimento correspondentes.

Ficha Cadastral de Saídas no Módulo Estoque.
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:
Item do Estoque ➔ O Material desejado, propriamente dito.
Quant. ➔

Quantidade do item que está dando saída.

Valor Unit. ➔
Lote ➔

Preço unitário do item que está registrando.

Número de lote caso deseje.

Clique no botão
toda vez que completar os campos acima para um determinado
item, e, repita este processo até aqui, até atingir todos os itens para a Saída.
Após registrados todos os itens desejados, continue preenchendo os campos restantes mais abaixo:
Nº Doc. ➔

Caso possua algum número de documento para informar.

Seção ➔ Seção que está requisitando o Material.
Funcionário ➔ Funcionário que está requisitando o Material.
Obs. (Saída) ➔ Caso tenha alguma informação que deva constar.
Após preenchido todos os campos do formulário de Saída, clique no botão
que o sistema salve essa movimentação e atualize o saldo destes itens no Estoque.

para

• Movimentações no Estoque (Grid apenas para visualização)

➔ Clique neste botão para visualizar movimentações realizadas no Estoque.
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Compras

• Pesquisar

➔ Realização de buscas de qualquer informação presente nos
registros do módulo, sejam textos ou números, digitados na caixa de pesquisa. Após localizado o
registro do lançamento desejado, dê um duplo clique para acessar a ficha completa deste
lançamento com informações detalhadas.
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• Nº de Registros

➔
Módulo do seu sistema.

Escolha a quantidade de Registros a serem exibidos por página no

• Cadastrar

Clique no botão
para abrir uma nova Solicitação de Compra, preencha devidamente os
campos ilustrados a seguir e não se esqueça de clicar no botão gravar ao final do cadastro.
Importante! Essa funcionalidade só se aplica para criação de solicitação nova, em caso de
atualização de dados em solicitação já existente ou dar baixa em compra recebida, utilize as funções
nos botões Atualizar ou Baixar Compras, descritos mais adiante.

Ficha Cadastral de Solicitação de Compra.

➔ Atualizar informações já contidas, na ficha da Solicitação de Compra em que estiver
acessando.
➔ Apagar a ficha (Excluir), da Solicitação de Compra em que estiver acessando.
(Muito cuidado ao clicar no botão Apagar, pois, exclusões no sistema, além de removerem históricos
de movimentações anteriores, também são irreversíveis).

➔ Acesse o formulário Detalhe para informar dados específicos dos produtos
solicitados na ficha em questão.
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➔ Acesse o formulário Baixa Compras apenas quando receber os produtos
solicitados para.

➔ Salvar informações cadastradas ou atualizadas na ficha em que estiver acessando.
Importante! Toda vez que for inserido dados em qualquer módulo que houver esse botão, este botão
terá que ser clicado antes de sair do formulário para que as informações não sejam perdidas.
➔ Cancelar (Abortar) o cadastramento ou alteração de informações inseridas, na ficha
em que estiver acessando (Sair Sem Salvar).
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS (Identificação da Solicitação):
Num. Controle ➔
inalterável).

Identificação gerada sequencialmente para controle do sistema (Campo

Fornecedor ➔ Informar o Fornecedor da Solicitação de Compra.
➔ Acesse esse formulário para informar os produtos a serem solicitados na ficha em
questão.

Ficha Cadastral do Detalhe da Solicitação de Compra.

83 / 85

GUIA DE UTILIZAÇÃO PROTESECLOUD

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS (Detalhe da Solicitação):
Item do Estoque ➔ Selecione o item do estoque que será solicitado.
Solicitado (Quant.) ➔ Quantidade solicitada.
Valor unitário Preço de Custo unitário, informado na ficha de estoque do item, pode ser apagado se
desejar.
Clique no botão
sempre que concluir o registro de um item.
Caso necessite inserir mais de um item na Solicitação de Compra, repita o ciclo clicando no botão
novamente e botão Gravar ao final de cada item inserido, para registrar quantos itens for
necessário, na mesma ficha de solicitação.

• Baixar Compras

➔ Acesse o formulário Baixa Compras apenas quando receber os produtos

Ficha Cadastral da Baixa da Compra.
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS (Baixar Compra):
Vencimento ➔

Caso possua, informe a data de vencimento desta Despesa.

Parcelas ➔ Quantidade de Parcelas a pagar, dessa Despesa.
Desp. Extra ➔
Desconto ➔
Total ➔

Defina se houver (Ex. frete, taxas diversas etc.).
Defina o valor em R$, se houver.

Valor final da Despesa.

Histórico ➔

Observação se char necessário.

Grupo / Grupo (1) / Grupo (2) ➔
gerada.

Caso queira, defina um grupo para essa Despesa que está sendo
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