Área de formação
Finanças, Contabilidade
e Fiscalidade

Conteúdo Programático

Configuring – Tesouraria
Destinatários
Técnicos ou Utilizadores que
pretendam realizar a configuração e
implementação base dos processos
de Tesouraria.

Nº mínimo de inscritos
6

Pré-requisitos
Frequência da formação “FPG001 Using – Tesouraria”.

7 HORAS

Objetivos
Como otimizar e adequar o comportamento do ERP PRIMAVERA
aos seus processos de negócio?
Uma configuração adequada do sistema permite aos seus
utilizadores obter o comportamento por parte do sistema que vá
ao encontro das suas necessidades, permitindo-lhes ganhos
significativos quer ao nível da produtividade quer ao nível da
utilização plena do sistema e suas potencialidades.
Esta formação tem como principal objetivo focar as
parametrizações e configurações fundamentais do ERP
PRIMAVERA disponíveis no módulo de Tesouraria.
No final da formação, os formandos deverão ser capazes de:

Certificação de técnicos:
Clique aqui para consultar os
critérios de atribuição de créditos

Contactos
Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

−
−
−
−

Saber como efetuar as configurações e parametrizações
base do sistema face ao comportamento esperado;
Conhecer a melhor forma de criar as condições para o
adequado tratamento de pendentes;
Ser capaz de configurar a integração com bancos;
Saber como preparar o ERP para a realização das
operações de estorno.

Plano de Formação
Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com
Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com
Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

CONTAS CORRENTES
Criação de pendentes com origem da Logística
Entidades
Tipos de conta
Documentos
Criação de pendentes nas Contas Correntes
Entidades
Tipos de conta
Documentos
Itens de Tesouraria
[AO; ES; CV; MZ; PT]: aplica-se apenas aos mercados identificados

Área de formação
Finanças, Contabilidade
e Fiscalidade

Conteúdo Programático

Configuring – Tesouraria
Transformação de Pendentes
Tipos de conta
Documentos
Liquidação de Pendentes
Tipos de conta
Documentos

CAIXA E BANCOS
Registo direto em Caixa/Bancos
Administrador
Caixa/Bancos
Contas bancárias
Movimentos bancários
Documentos de Tesouraria
Itens de Tesouraria
Registo de diferentes origens por integração
Documentos da Logística (vendas/compras)
Documento de Contas Correntes
OPERAÇÕES DE ESTORNO
Administrador
Documentos
Motivos de Estorno

[AO; ES; CV; MZ; PT]: aplica-se apenas aos mercados identificados

7 HORAS

