AVALIAÇÃO DE PENDÊNCIAS
CREMPAVPD

 Explicação: Envio de e-mail para os clientes que estão com duplicatas pendentes, sendo possível configurar o
conteúdo do corpo do e-mail e as regras para envio, ou seja, definir a data de vencimento número do cliente ou
data de emissão da duplicata, enquadrando os clientes que receberão o e-mail dentro da regra. Pode-se definir
também a taxa percentual de multa, de juros diários ou de juros simples nesta mesma rotina.

 Para realizar esta rotina acesse o módulo: Contas a receber.

 Em seguida acesse: Atualização > Avaliação de pendência:
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 Será aberta a tela abaixo.
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 Explicação:
(1) O filtro para a realização da rotina poderá ser feito com base em: Cliente, Conta de rateio, Data de Vencto. e
Data de emissão.
(2) Todos os boletos gerados são enviados automaticamente via e-mail para os clientes, conforme o e-mail
preenchido no cadastro de cliente, ou pelo e-mail informado no campo “E-mail”.
O campo “Qtde de dias para novo vencimento” calculará a quantidade de dias para o novo vencimento,
contando a partir da data em que é gerada a avaliação de pendências. Os campos “Taxa de multa (%)”, “Taxa
de juros diário (%)” e “Taxa de juros simples (%)” são utilizados para atualizar os valores originais da
duplicata em atraso.
O campo “Assunto” será exibido no assunto do e-mail.
(3) Mensagem: No corpo do e-mail será exibida a mensagem padrão inserida neste campo, existindo a
possibilidade de se cadastrar novas mensagens.
 Após o preenchimento da tela de “Avaliação de Pendências”, clicar no ícone “OK” para emissão dos boletos e
envio dos e-mails.

 Obs.: A geração desses boletos não influenciará em qualquer alteração na duplicata original. Serão gerados
boletos somente de duplicatas vinculadas ao tabulador de cobrança magnética, parametrizados para a emissão
de boletos, com o parâmetro “DVNBANCO” preenchido e com a flag “Calcula e grava número do banco”
selecionada.
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