
Manual do Sistema Cálculo Fácil

Para cada cálculo específico basta clicar no menu na opção desejada.

 Desconto de Cheque.
 Prestação Taxa Efetiva.
 Venda por fora.
 Renegociação de dívidas.

Desconto de Cheque

 Se o vencimento do cheque cair no Sábado ou Domingo, o Sistema irá 
calcular até na Segunda-Feira.

 Se você deixar marcado o campo “F7”- Inclui compensação - o Sistema está 
programado para calcular dois (02) dias de compensação do cheque. 

 Caso queira alterar um dos itens (valor, taxa, etc.) não é necessário apagar 
toda a operação, altere apenas o item desejado e clique novamente em 
“Calcula”.

Você tem dois cheques e pretende descontá-los, e gostaria de saber qual o valor 
líquido. Para tanto siga os seguintes passos:

 Entre no Sistema na opção “Desconto de cheque”.
 Digite as Taxas;
 No campo Cheques, siga as orientações da tela;
 Na seqüência clique no botão “F5 CONTINUA”.
 Será apresentado nova tela, clique em “Calcula”.
 Neste caso o resultado será apresentado no campo Valor Financiado.
 E a demonstração das taxas e juros será discriminada abaixo ao lado do 

logotipo, conforme figuras abaixo:



Venda Certa
Também conhecido como Desconto Inverso.

Você poderá saber por quanto terá que vender se for descontar o cheque/duplicata 
no banco.
Ou ainda fazer o desconto inverso: O cliente deseja comprar ou emprestar R$ 
5.000,00, com vencimento em 20/09, 30/09 e 15/10 e quer saber qual será o valor 
das  parcelas.
Resposta: Três parcelas de R$ 1.803,97.

Procedimento: 
 Selecione “Venda por fora”.
 No campo “Valor Financiado” preencha com o valor da venda ou de 

empréstimo desejado pelo cliente, e os campos: Taxa IOF, etc. conforme 
figuras abaixo:

 No campo Data preencha com as datas dos vencimentos dos cheques. (o 
prazo solicitado pelo cliente). E na seqüência no botão F5 Continua.

 O Resultado será apresentado no campo Valor. 
 E a demonstração das taxas e juros ao lado do logotipo.



Renegociação de Dívidas

Atualiza e reparcela dívidas com juros simples.
Para atualizar um débito basta completar os campos e clicar em “calcula”.
Caso queira reparcelar o débito atualizado, informe a data do pagamento o valor 
pago (caso não haja amortização deixe em branco).
Na seqüência, informe a quantidade de parcelas e os juros e clique em calcular a 
renegociação.

IMPORTANTE: Caso queira alterar um dos itens (valor, taxa, etc.) não é 
necessário apagar toda a operação, altere apenas o item desejado e clique 
novamente em “calcula”.

Taxa Efetiva

Tabela Price – Taxa  póstecipada – 30/30 dias. 
CDC – Crédito Pessoal e Venda à Prazo com amortização periódicas mensais de 
mesmo valor.

EXEMPLO: Suponhamos que um cliente queira efetuar uma compra ou um 
empréstimo no valor de R$ 5000,00 e gostaria de pagar em quatro vezes, e a taxa 
a ser cobrada é de 5% (cinco por cento).
Acompanhe a seqüência na figura abaixo.



Recibo

Para utilizá-lo é necessário fazer a “configuração” para tanto, entre em 
Configurações preencha com seus dados e salve.

                                            

Dúvidas entrar em contato.
Antes, porém, visite nosso FAC e verifique se não encontra a resposta.

Conheça também:

 SAF-FActor - Sistema Adminitrativo de Factoring.
 E a Apostila “Como Montar e Administrar uma 

Factoring”.

www.antaresassessoria.com.br
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