
MANUAL LÓGICA

BOLETOS BANCÁRIOS

Neste  módulo,  você  vai  aprender  como  utilizar  Boletos  Bancários  no  sistema.  É
importante  salientar  que os  sistemas de automação não possuem contato  ou vínculo
direto  com instituições  bancárias,  essa  integração se  dá por  envio  e  recebimento  de
arquivos  específicos.  Para  que  estes  arquivos  sejam  compreendidos  pelos  bancos,
algumas configurações precisam ser feitas no nosso sistema, de acordo com o banco.
Cada  banco  exige  uma  configuração  específica,  infelizmente  não  existe  uma
padronização entre os bancos no Brasil.

Portanto,  para  que  comece  a  utilizar  a  geração  dos  boletos  no  sistema,  a  primeira
informação que precisa é a configuração do seu banco. Segue abaixo o formulário que
precisa trazer do banco para que possamos configurar o seu sistema. 

Atenção: TODAS essas informações são informadas pelo BANCO, e TODAS ELAS SÃO
ESSENCIAIS,  a  falta  de  QUALQUER  UMA  DESSAS informações  impedirá  que  o
sistema possa funcionar adequadamente. Um formulário desse incompleto, não nos dá
condições  de  configurar  o  sistema,  portanto,  nosso  departamento  técnico  não  fará  a
configuração se não houver o formulário totalmente completo.

Após o preenchimento das informações, o sistema fará um teste de envio e recebimento,
após esse teste, o sistema estará pronto para a geração, vamos ver agora o processo de
geração, envio, recebimento e baixa de títulos. Lembramos que todas as informações dos
exemplos são meramente ilustrativas.



GERAÇÃO DE BOLETOS

Para gerar um boleto de cobrança, entre no MENU SG MASTER em RECEBER e clique
em NOVO – F4, para gerar uma nova cobrança avulsa. Se for de uma venda, proceda
normalmente uma venda em quaisquer um de nossos módulos de venda, seleccione a
opção de pagamento referente a  BOLETO BANCÁRIO, o sistema pedirá o número de
parcelas,  vencimento  e  de  qual  o  banco  que  será  gerado  o  boleto.  Neste  exemplo,
estaremos vendo como funciona com a geração de boletos pela função RECEBER, com
uma parcela avulsa, quando não há uma relação com uma venda, porém o procedimento
de geração de boleto, remessa e retorno, é o mesmo para ambas as situações. 

Preencha os dados de número do documento, descrição, vencimento, escolha o cliente e
valor. Depois clique em GRAVAR.



Depois que a parcela foi gerada, clique em cima da parcela que deseja gerar o boleto
bancário e clique no botão BOLETOS – F7

Vai abrir uma janela para que você possa escolher o banco pelo qual irá gerar o boleto.

Em seguida o boleto vai ser apresentado na tela do seu computador, confira se todos os
dados estão corretos.

Neste momento, se quiser, você poderá imprimir o boleto, se quiser, o PDF do seu boleto
já foi salvo na pasta indicada nas configurações do sistema. Agora, antes do seu cliente
pagar  o  boleto,  você  tem  que  enviar  esse  boleto  (ou  todos  os  boletos  gerados  no
dia/período para o banco, ou seja, gerar a REMESSA, vamos ver como.



REMESSA DE BOLETOS PARA O BANCO

Após ter gerado o(s) boleto(s) que desejar, você vai enviar uma remessa para o banco,
isso é feito por um arquivo específico que cada instituição bancária determina, isso tem a
ver com aquelas informações que são solicitadas para o banco, como vimos no início
deste manual. Para gerar esse arquivo clique na aba BOLETOS conforme a seguir.

Escolha  o  banco  e  clique  em  CONFIRMAR  F8,  normalmente  o  sistema  dirá  que  a
Remessa foi  gerada com sucesso.  Neste  exemplo,  estamos dando um exemplo  com
títulos do banco SICOOB, no entanto, o procedimento é idêntico para todos os bancos.

Em seguida abra a pasta de REMESSA (em geral ela estará na pasta: C:\SGBR\Master\
Arquivos Boleto\Remessa)

Em seguida, faça o procedimento que o seu banco indicar para enviar o arquivo para o
banco, em geral, os bancos lhe pedem para entrar no site do banco ou no aplicativo em
seu  computador,  eles  indicam  uma  área  para  envio  de  tais  arquivos,  solicite  essa
informação junto ao seu banco.

Após o envio do arquivo e confirmação de que tudo correu de acordo com o previsto, seu
boleto já estará registrado e disponível para pagamento por parte do cliente. A seguir,
seguindo o procedimento que seu banco indicou, o banco vai gerar um arquivo com todos
os boletos que foram quitados. Trata-se de um arquivo de RETORNO, vamos ver a seguir
como importar esse arquivo para o sistema, de modo que ele proceda a baixa do título.
Antes porém, vamos ver como enviar o boleto para o seu cliente.



ENVIO DO BOLETO AO SEU CLIENTE

Você pode enviar o boleto gerado pelo sistema para o seu cliente de duas formas: pode
abrir seu e-mail, anexar o arquivo e enviar, normalmente como se envia qualquer e-mail.
Pode  também enviar  diretamente  pelo  sistema.  Para  isso,  seu e-mail  precisará  estar
configurado  em nosso  sistema  para  envio  automático.  Para  cadastrar  seu  e-mail  no
sistema,  em  CONFIGURAÇÕES  DE  E-MAIL,  as  informações  abaixo  deverão  estar
devidamente cadastradas e testadas no sistema.

Depois que o e-mail já estiver cadastrado e testado, para enviar seu boleto pelo sistema
basta clicar em cima do boleto e clique em Boletos e em seguida “Enviar boleto da
parcela selecionada”, conforme a imagem a seguir:

Vai abrir uma janela para que você confirme as informações adicionais que desejar que vá
preenchido no e-mail. Depois clique em CONFIRMAR – F8.

Depois que o cliente pagou o título,  você precisa dar  entrada no arquivo de retorno,
vamos ver como fazer isso.



IMPORTAR ARQUIVO DE RETORNO

Após você baixar o arquivo de retorno do banco (gerado conforme as orientações que o
seu  banco  lhe  passou),  você  vai  salvá-lo  na  pasta  de  RETORNO do  sistema,
normalmente essa pasta estará no seguinte caminho: C:\SGBR\Master\Arquivos Boleto\
RETORNO, o arquivo vai aparecer lá, conforme a imagem a seguir. (Importante: o nome
do arquivo pode variar conforme o banco).

Agora para processar o arquivo no sistema, retorne ao sistema e clique em: BOLETOS,
“IMPORTAR ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO”.

Vai aparecer uma janela para que você indique ao programa onde se encontra o arquivo
de retorno do banco e qual arquivo você quer importar, para isso  clique no botão que
possui 3 pontos, depois clique duas vezes no arquivo e depois clique em CONFIRMAR
F8.

Vai abrir uma janela para você confirmar de qual banco o arquivo que está importando é.
Indique corretamente e clique em CONFIRMAR F8. Em seguida, abrirá a tela CONFIRMA
RETORNO, você vai identificar os boletos que foram baixados até o período. Clique em
SIM para continuar a importação do retorno. Veja na imagem a seguir.



A seguir,  ele  abrirá  uma janela  para  cada  título  baixado  pelo  banco,  para  que  você
confirme a baixa no sistema.

Vai abrir uma janela para você confirmar o banco para o qual foi feito o crédito da parcela
paga. Conforme a imagem a seguir, clique em CONFIRMAR F8



Pronto, a importação foi feita com sucesso, e a parcela já foi baixada automaticamente no
sistema. 
Outras funções podem ser necessárias,  tais como cancelamentos de boleto.  Vejamos
como isso pode ser feito a seguir.

CANCELAMENTO DE UMA PARCELA APÓS SER GERADO UM BOLETO

Você gerou uma parcela, gerou o boleto, enviou para o banco e por algum motivo precisa
cancelar, ou o cliente lhe pagou em dinheiro. Como agir?

Clique em cima da parcela que deseja DESVINCULAR o boleto bancário. Clique com o
BOTÃO DIREITO DO MOUSE, vai abrir uma janela, clique em DESVINCULAR BOLETO
DA PARCELA, conforme a imagem a seguir:



Vai abrir uma janela para que você confirme se é isso mesmo que deseja fazer, se for,
clique em SIM, se o boleto já foi mandado para o banco por um arquivo de remessa, você
terá a opção de gerar um novo arquivo de REMESSA com o cancelamento do boleto,
você pode fazer para facilitar. Não esqueça de fazer a remessa desse arquivo para o
banco.

A partir daí, você poderá cancelar a parcela no receber clicando no botão CANCELAR F6

OUTRAS FUNÇÕES ADICIONAIS DE RECEBER

Imagine  que  você  deu  baixa  em  um  título  e  por  algum  motivo  precisa  desfazer  o
procedimento. Clique com o botão direito  do mouse em cima da parcela e clique em
ESTORNAR.

Para mais informações a cerca desse ou de outros recursos do sistema, entre em contato
com o nosso departamento de suporte. Ou se preferir, acesse nossos vídeos de

treinamento, em nosso site:

www.logicasistema.com

http://www.logicasistema.com/

