TABULAÇÃO DE COBRANÇA MAGNÉTICA
CRCAITBCO

 Explicação: Para automatizar e facilitar o envio de duplicatas ao banco, o sistema possibilita a emissão do
arquivo de remessa bancária. Para que essa rotina seja utilizada é necessário efetuar a tabulação da
cobrança, que é a parametrização de acordo com o leiaute fornecido pelas instituições bancárias.
 Para realizar essa operação acesse o módulo: Contas a Receber.

 Em seguida acesse: Arquivo > Tabulador por cobr. magnética.
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 Na tela do tabulador de cobrança haverá a opção modelo, aonde se encontram os modelos de tabulações mais
utilizados prontos. Para isso clique na opção “modelo”, selecione a tabulação modelo desejada e clique em
OK.

 Após efetuar a cópia será necessário apenas efetuar as alterações básicas como, por exemplo: Razão Social,
Número de identificação, Conta, Agência, Carteira, Convênio, Instrução de Cobrança.
 Caso deseje efetuar a inclusão desde o início seguindo o leiaute de cobrança fornecido pelo banco, preencha
os campos: (1) Código (Nome para a tabulação), o (2) Arquivo (Caminho aonde será salvo o arquivo),
selecione o (3) Banco e o (4) Local de cobrança (Previamente cadastrada em Arquivo/Local de cobr.).
 (5) Na quinta parte informe os campos de acordo com o leiaute, respeitando a posição e tamanho de cada um
e o tipo de registro, sendo Header (Tipo 10), Transação (Tipo 20) e Trailer (Tipo 30).
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 Na opção Parametrização para impressão do boleto LASER, deverão ser preenchidas as informações que
constarão no boleto, caso a emissão dos boletos for feita pela empresa e não pelo banco.

 Após finalizar, clicar no disquete para incluir.
 Obs.: Para realizar o teste da remessa, será necessário cadastrar duplicatas testes, em nome do cliente
(própria empresa) e realizar a emissão do arquivo de remessa, conforme explicado no manual CREMPRMDP
que poderá ser consultado em nosso suporte eletrônico. Em seguida será necessário entrar em contato com o
banco para que possa ser efeuada a validação do arquivo.
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