Condições de pagamentos
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Requisitos mínimos:
•

Conhecimentos básicos de informática.

O LimerSoft SisVendas possui uma ferramenta de cadastro de condições de pagamentos. Para usar esse recurso, entre no Menu
Consultas > Condição de Pagamento ou no ícone abaixo:

O programa acompanha quatro condições de pagamentos pré-cadastradas sendo elas: Dinheiro (pagamento à vista), cartão (tipo débito),
pagamento parcial, cheque (uma parcela).
Clique em novo, para criar suas próprias condições de pagamentos, conforme as imagens a seguir:

Campo Tipo: Primeiro selecione o tipo de pagamento que deseja criar. A opção tipo é o que determinara aonde o valor será lançado (caixa
ou banco)
A opção dinheiro, esse pagamento será como pagamento à vista e será lançada no fluxo Caixa > aba Caixa.
Cartão, o valor do pedido de vendas com condição de pagamento cartão será lançado no fluxo Caixa > na aba Banco.
A opção Carnê, o programa lhe dará a opção de escolher a data de pagamento e, dois modelos para impressão de carnê e, o valor será
lançado no Contas a Receber.
Boleto, primeiro cadastre as informações na tela de cadastro de Agencias Bancarias para poder ser possível gerar boleto. O programa lhe
dará a opção de escolher a data de pagamento e o valor será lançado no Contas a Receber.
A opção pagamento parcial, criara um pedido em aberto na tela de consultas, aonde poderá ser efetuado os pagamentos parciais, até
completar o total.
A opção outros, o programa te dará a opção de escolher a data de pagamento e o valor será lançado no Contas a Receber.
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Campo Dias: nesse campo coloque os dias de intervalos entre as parcelas. Ao efetuar um pedido de vendas com opção de pagamento a
prazo, como é possível ser visualizado na imagem abaixo, terá um intervalo de 30 dias entre uma parcela e outra.
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Campo Parcela: nesse campo insira quantas parcelas será para essa condição de pagamento. Recomendamos que efetue os cadastros de
todas as condições permitidas pela empresa.

Campos Descontos e Juros: nesses campos insira se deseja que nessa condição de pagamento automaticamente já contenha descontos
ou juros:
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Campo descrição: nesse campo insira a descrição dessa condição de pagamento. Essa descrição irá aparecer no PDV para a escolha da
forma de pagamento.

Campo modo de calculo: Nas versões do LimerSoft SisVendas que possuem esse campo, poderá ser inserido o tipo de calculo para a
condição de pagamento.
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Após cadastrar a condição de pagamento, clique em salvar para registrar o cadastro.

Vizualize na imagem abaixo, a condição de pagamento criada:

