
Manual de Cobrança

Cadastrando um Funcionário

Entre no programa e no menu principal entre na opção: Cadastros / Cadastros de Funcionários e 
Acionador. Será apresentada a tela abaixo:

                                        

Nesta tela deverão ser cadastrados todos os acionadores. Caso você queira dividir a carteira 
entre os acionadores, será necessário informar as iniciais que o acionador vai trabalhar, por 
exemplo, a empresa possui três acionadores e quer dividir a carteira de inadimplente entre eles, 
de forma que um acionador trabalhe com devedores cujo nome comece com a letra A ate J e o 
outro acionador trabalhe da letra K ate P e o ultimo da letra Q ate Z, logo ficaria assim:

Para cadastrar estes três acionadores você devera clicar no botão NOVO, em seguida informe o 
nome do acionador e os demais dados (endereço, cidade, etc.), no quadro abaixo:

Para o primeiro funcionário (Jose da Silva), informe nos campos DE e ATÈ os valores: “a” e “jz”, 
como no exemplo abaixo:

Existe também outra forma de dividir a carteira, que é no momento de cadastrar um 
Inadimplente (devedor), no cadastro de Inadimplente iremos informar como fazer.

Após cadastrar todos os acionadores é necessário cadastrar os usuários, nesta tela será 
cadastrada a senha do usuário também.

Cadastro de Usuário
Nesta opção são vinculados os acionadores ao usuário, definindo a senha do usuário. Cada 
acionador ou grupo de acionadores precisa ter um usuário associado.
Seguindo com nosso exemplo, após ter cadastrado os três funcionários, devemos agora criar as 
senhas para eles. Entre na opção CADASTROS / INCLUI USUÁRIO.

                                                      
                
No exemplo acima estamos cadastrando um nome de usuário e uma senha para o acionador 
JOSE DA SILVA, observe no campo ACIONADOR, é neste momento que será associado o usuário 
JOSE ao acionador JOSE DA SILVA. Após cadastrar você deverá informar ao acionador o seu 
código de usuário e a sua senha.

Código Nome De Até
1 Jose da Silva a Jz
2 Ana Maria k Pz

3 Marcelo q zz
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Após cadastrar todos os usuários, continuaremos cadastrando agora as taxas.

Cadastro de Taxas
As taxas são os adicionais que serão cobrados do inadimplente, por exemplo: juro, taxa
administrativa, multa, se será cobrado juros simples ou composto. É possível cobrar juros 
diferenciados conforme o numero de dias em atraso, por exemplo: para dividas vencidas até 100 
dias será cobrado juros de 2% e para dividas com mais de 100 dias será cobrado juros de 3%.
Para cadastrar as taxas entre na opção CADASTRO / TABELA DE TAXAS, será exibida a 
tela abaixo:  

                                    

Vamos exemplificar criando uma taxa, clique no botão NOVO e informe a DESCRIÇÃO DA TAXA e 
depois clique no botão SALVAR, em seguida clique no botão INFORMA TAXAS, será apresentada 
a tela abaixo:

                                       

Nesta tela você deverá dar uma descrição para a taxa, no exemplo foi dada à descrição: Tabela 
padrão (até 120 dias). No campo CONDIÇÃO foi informada os valores zero até 120 dias, o que 
vai condicionar as taxas às dividas que estiverem vencidas até 120 dias. Informe em seguida os 
percentuais de juros, taxa administrativa e multa.
Nesta tela é definida também a forma da comissão, que pode ser por percentual ou individual. 
Na forma individual é informada a comissão no momento do pagamento da divida, então o 
usuário informa manualmente o valor da comissão.
Após preencher todas as informações, clique no botão SALVAR, e em seguida clique no botão 
NOVO, para informar a taxa que ser cobrada para as dividas com mais de 120 dias em atraso, 
definindo as taxas e comissões.
Após definir todas as taxas cadastre as lojas. Geralmente você usará uma Tabela Padrão.
Fizemos uma colagem de duas tabelas, observe que dentro da mesma Tabela foram criados 
variáveis: 

 De: Zero a 120   -   juros de  5% 
 De: 121 a 150   -  juros de  4%
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Cadastro de Lojas
No cadastro de lojas são informadas todas as lojas para as quais a cobradora presta serviços. 
Neste cadastro é informada a taxa que será utilizada para a cobrança de juros e multa, sendo 
assim você poderá ter várias tabelas de taxas, uma para cada loja, se for necessário, ou ter uma 
única tabela de taxas para todas as lojas.
Para cadastrar as lojas entre na opção: CADASTRO / CADASTRO DE LOJAS

                                     

Clique no botão NOVO e informe os dados da loja. Quando chegar ao campo “código da taxa”, 
clique no botão para procura (botão com três pontinhos na frente do campo) e escolha a taxa 
que será utilizada para esta empresa.
Após cadastrar todas as lojas para as quais a cobradora presta serviços, é possível cadastrar as 
filiais da empresa (opcional).
Com estas informações cadastradas é possível agora cadastrar os devedores e as dividas.
Cadastro de Devedores
A tela cadastro de devedores possui varias funções, como cadastro das dividas do devedor, fazer 
à baixa ou pagamento da divida, informar alguma ocorrência.
No menu principal entre na opção CADASTROS / CADASTRO DE DEVEDORES, ao entrar o 
sistema já deixa a tela toda em branco, bastando ir preenchendo os dados e após clicar no botão 
GRAVA. Após então iremos lançar as dividas do inadimplente.

   

Após digitar os dados não se esqueça de Grava  
A tela de devedor possui algumas telas sobrepostas abaixo esta o exemplo de como acessar esta 
parte do programa:

                    
        
Lançando dívidas para um devedor
Existem duas formas para lançar as dívidas: pela tela de devedor ou pela opção CONTRATO / 
INCLUIR NOVOS CONTRATOS (no menu principal)
Incluindo dívidas pela tela de devedor

Entre na tela de devedor e selecione um devedor cadastrado, clicando no botão .
Com o devedor selecionado, clique no botão INCLUIR CONTRATOS, será exibida a tela a seguir:
As abas CONTATO, FILIAÇÃO, TRABALHO e END. ALTERNATIVO são informações 
complementares do cadastro de devedor, você devera clicar em cada aba e preencher caso 
tenha as informações. Nas abas OCORRÊNCIAS e DÍVIDAS, só é possível fazer algum 
lançamento após o devedor ter sido gravado.

Clique sobre o nome para acessar a tela
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Após gravar o devedor, clique no botão INCLUIR CONTRATOS para gravar as dívidas do devedor.

                       

Já esta posicionado no código do inadimplente, você deverá informar o código da loja e o código 
da filial (opcional), em seguida o numero do contrato. O código da tabela de taxa é preenchido 
automaticamente no momento que você selecionar a loja, porem caso seja necessário você 
poderá utilizar outra tabela de taxa, bastando alterar o código da taxa. Após clique no botão 
confirma.

A tela de lançamento de contratos tem uma opção para incluir na agenda uma ocorrência, se 
esta opção estiver marcada será lançada na agenda uma ocorrência.

                    

Abaixo esta o exemplo de como ficaria a tela de agenda:

                     

Agendando uma ocorrência
Uma ocorrência é qualquer ação feita pelo acionador, como: ligar para o devedor, enviar uma 
carta, agendar um novo contato. Quando você faz uma ocorrência ela ficara registrada na tela 
de Agenda
Para fazer isto entre na tela de CADASTRO DE DEVEDOR e procure um devedor, em seguida 
clique na aba OCORRENCIA, exemplo abaixo:   
                                          

Nesta tela você tem três botões que você usara para incluir, alterar ou excluir um agendamento, 
é possível também agenda etiquetas para o devedor (etiquetas agendadas são impressas na 
opção RELATORIO / IMPRIME ETIQUETAS AGENDADAS).
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Clique no botão NOVA OCORRENCIA, será exibida a tela abaixo:

                     

Nesta tela preencha com os dados solicitados, prestando atenção para a data do próximo 
contato, pois ao consultar a agenda será pela data informada neste campo.

Utilizando a tela de Agenda
Na tela de Agenda é possível consultar os agendamentos para determinada data, marcar o 
agendamento como verificado, excluir o registro, transferir o agendamento para o dia seguinte e 
consultar o cadastro do devedor.
Se você ao incluir as dívidas marcou a opção para agendar automaticamente, então basta agora 
entrar na tela de agenda (CONSULTAS / CONSULTAR AGENDA) e informar a data que deseja 
consultar. A data é referente a data do próximo contato da tela OCORRENCIA.
Entre na tela de agenda e informe o período para consulta (data inicial e final) e clique no botão 
CONFIRMA, caso tenha alguma registro cujo próximo contato esteja dentro do período
informado, será exibido.

O Funcionário deverá estar cadastrado, possuir um login – usuário e senha:
 No menu principal, entre em “Consultas”;
 Consulta Agenda, (irão aparecer todos os devedores a serem contatados);
 Basta seguir as orientações da tela, até “zerar” todos os contatos.

                 

Na tela clique com o botão direito do mouse sobre uma linha e será exibido um menu, conforme 
exemplo na figura anterior, escolha a opção CONSULTAR O CADASTRO, você irá para a tela de 
devedor, onde visualizará os dados da dívida, e também poderá fazer uma nova ocorrência.

Relatório da Carteira:

                                        

Para todas as empresas deixe o campo lojas em branco.
Para tirar um relatório de apenas uma empresa,

Clique no botão  (em cima dos três  pontinhos )
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Vai aparecer esta tela, dê dois cliques para selecionar a empresa deseja.

                                 
  
Prestação de Contas ao Lojista/Cliente:
Após efetuar o recebimento, entre em “Relatórios – Borderô de Prestação de Contas”.
Irão aparecer as telas abaixo:

                           
                
Clicando em “Sim” – o Sistema dará baixa em todos os recebimentos até a presente data, você 
poderá clicar em “Não” para analisar o Borderô.

          

MAIS INFORMAÇÕES  -   PASSO A PASSO

Cadastro das cartas e dos e-mail’s:
Nesta versão demonstração já existe alguns textos de cartas e e-mail cadastrados, porém você 
poderá excluí-los ou alterá-los de acordo com a sua preferência.
Os demais cadastros são auxiliares e auto-explicativos/intuitivos.
Feito isso, você poderá entrar em contato com o devedor - fazer o acionamento:

 Telefonema com registro da ocorrência,
 Envio de Carta ou e-mail;

Para enviar Cartas:
A vantagem deste sistema é que poderá ser feito o acionamento normalmente e ir marcando as 
cartas e respectivos modelos e emitir posteriormente todas as cartas de uma vez.

Siga as orientações anteriores (acima).
 Estando em “nova ocorrência”;
 Em “Assunto” marque “agendamento envio de carta”;
 No código da carta – escolha o modelo e grave.
 Posteriormente  vá ao Menu Principal em Relatórios;
 Imprime cartas agendadas. 
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Dica: Se preferir fazer as cartas na gráfica, você poderá agendar apenas a emissão da etiqueta:
 No cadastro do devedor, clique em agendar etiqueta (à direita da tela ao lado de 

apaga ocorrência).

Importante: Através do previw você poderá reimprimir alguma carta, caso tenha ocorrido 
algum problema na impressora.
Estando no cadastro do cliente você tem as seguintes opções: 

 Incluir um contrato;
 Efetuar o recebimento/pagamento
 Cálculo dos juros e taxas;
 Devolução - baixar
 Estorno – estornar o recebimento. 

  

                 

Pagamento e Cálculo de juros e renegociação:
Como efetuar um recebimento/pagamento:

 Entre no cadastro do devedor;
 Clique em “Dívidas”
 Irá aparecer todo o débito do devedor atualizado;
 Se for pagar todos os débitos basta clicar em “Pagamento”;
 Ou selecionar apenas os débitos que serão pagos; e.
 Confirmar o pagamento.
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  Desconto de Juros: 
A seu critério ou atendendo orientação do Credor, você poderá dar descontos nos juros, taxas, 
multa, etc... Para tanto:

 Quando você clicar em “pagamentos”;
 Os juros e multa, taxas e comissão estarão na cor amarela;
 Estes campos em amarelo ( desconto, juros, multa, taxa adm) poderão ser alterados;
 Faça a alteração e depois clique em pagamento.

                  

Renegociação:
 Clique em renegociação e siga as orientações;

                                  

Dica: Estando na tela de dívida – Clicando com o botão direito você poderá alterar os dados da 
dívida, e também fazer o lançamento da Situação da Cobrança.

Situação da Cobrança: 
Relatório simplificado a respeito do andamento da cobrança.

 Você deverá fazer esta anotação em todos os contratos;
 Quando o cliente/credor solicitar um relatório;
 Basta entrar no menu principal em “Relatórios” – Situação de cobrança.;
 E emitir o Borderô de acordo com a solicitação do cliente.  
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Situação da Cobrança: 
Relatório simplificado a respeito do andamento da cobrança.

 Você deverá fazer esta anotação em todos os contratos;
 Quando o cliente/credor solicitar um relatório;
 Basta entrar no menu principal em “Relatórios” – Situação de cobrança.;
 E emitir o Borderô de acordo com a solicitação do cliente.     

             

Devolução:
Para fazer uma devolução para o cliente:

 Entre no cadastro devedor em dívidas;
 Clique no botão “Devolução”

Irá aparecer a seguinte imagem:
 Clique na barra de rolagem de “Motivo da Devolução”
 Irá aparecer os motivos, conforme abaixo:
 Basta clicar no mais indicado e salvar.

Para criar novos motivos, siga os seguintes passos:
 Entre em cadastros;
 Cadastros de Motivos de devolução;
 Clique em “Alterar”, ou em “Novo” para incluir novos motivos.
 Não esqueça de salvar.

Devolução
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Utilizando a agenda:

A fazer o acionamento o funcionário irá agenda uma data para voltar a fazer contato com o 
devedor, ou o dia que o devedor ficou de comparecer na Assessoria para pagar ou renegociar.
O Funcionário deverá estar cadastrado, possuir um login – usuário e senha:

 No menu principal, entre em “Consultas”;
 Consulta Agenda, (irão aparecer todos os devedores a serem contatados);
 Basta seguir as orientações da tela, até “zerar” todos os contatos.

           
O Sistema possui outras funções, que aos poucos você irá conhecendo e se adaptando. Assim,  
com o tempo o SAI se tornará um grande auxiliar na administração de sua empresa.
Caso encontre alguma dificuldade, por favor entre em contato.

Permanecendo dúvidas,  favor contactar-nos:

http://www.antaresassessoria.com.br

Antares Assessoria e Informática Ltda – 44.3525.1120

FIM


