
RATEIO

Preparação de boletos
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Etapas para a Preparação dos boletos:

Lançamentos

•Verbas Fixas

•Verbas Avulsas

•Consumo Individualizado

Geração da 
Emissão

•Relatório da emissão

•Gerar Emissão

•Quadro de rateio

•Processamento do Rateio
Processamento 

dos Recibos

•Processamento do Rateio

•Relatório de recibos gerados

Registro 
bancário

•Geração do arquivo

•Envio para o banco

Impressão dos 
Recibos

•Envio por e-mail

•Impressão dos boletos
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Levando-se em conta as variáveis existentes nos diversos 

tipos de condomínios, desenvolvemos rotinas para 

processar qualquer tipo de rateio.

Cobrança Individual / Valor igual para todos / Valores 

apurados pela fração ideal, valores diferentes dependendo 

do tipo de unidade, apartamento, conjunto ou loja e muitos 

outros.

Programe as verbas fixas e não se preocupe mais com 

isso, o sistema irá gerar as emissões utilizando essas 

informações.
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Menu > Rateio > Verbas Fixas

Programação para emissão 

dos boletos mensais.

Parâmetros de descontos e 

multas

Conta bancária padrão
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Menu > Rateio > Verbas Fixas

Verbas e seus parâmetros de 

cobrança

Seleção das verbas que 

terão descontos e isenções

Preenchimento automático 

das referências (Mês do das referências (Mês do 

vencimento ou mês de 

competência da cobrança)
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Menu > Rateio > Verbas Fixas

Tipos de Rateio (valor igual 

para todas as unidades / 

rateado pela fração ideal / 

valor individual para 

algumas unidades.

Os tipos mais usados:

A – Fração ideal

S – Valor igual para todosS – Valor igual para todos

I – Individual

X - Correio

Importação do Consumo 
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Para verbas avulsas e 

parceladas utilize a tela 

de lançamento de 

verbas avulsas, nunca 

mais irá esquecer de 

cobrar uma parcela ou 

cobrar duas vezes a 

última parcela de um 

rateio!

Menu > Rateio > Verbas Avulsas

rateio!
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Controle de Consumo
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TELA DE LEITURA

Várias configurações 

para a cobrança do 

consumo de água.

• Com faixa

• Sem faixa

• Com ou sem esgoto• Com ou sem esgoto

• Coeficiente
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TELA DE LEITURA

Cadastro de tipos de 

consumo
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TELA DE LEITURA

Leitura atual e inclusão 

das fotos
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TELA DE LEITURA Importação da leitura 

atual diretamente de 

planilhas de Excel.

Basta copiar e colar a 

leitura da empresa que 

fornece a leitura ou 

digitar a leitura direto no 

Excel.Excel.
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TELA DE LEITURA

Importação das fotos 

automaticamente.

Basta renomear os 

arquivos das fotos com 

o mesmo nome da 

unidade cadastrada.
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NOTA DE CONSUMO Nota de consumo com as leituras e foto do 

hidrômetro.
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VERBAS FIXAS

A leitura gerada será 

importada todos os 

meses automaticamente 

para os recibos de 

condomínio.
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IMPRESSÃO – RECIBO SIMPLES
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RECIBO COM BALANCETE
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Geração de emissões

Será agrupado todos os 

lançamentos fixos, 

avulsos e consumo em 

uma nova emissão.
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Geração de emissões

Será agrupado todos os 

lançamentos fixos, 

avulsos e consumo em 

uma nova emissão.

PROCESSAMENTO DO RATEIO

Impressão do Quadro de rateio

Selecione o condomínio e rateio para 
a geração dos recibos.
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Alteração de emissões
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ALTERAÇÃO DE EMISSÕES
Menu > Rateio > Alteração de emissões

Será possível alterar vencimento e 
valores individuais de recibos.

Caso o boleto já tenha sido enviado 
para o banco ou para os condôminos 
essa alteração poderá provocar 
problemas nas baixas.

Selecione o condomínio e informe a 
emissão que deseja alteraremissão que deseja alterar
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Menu > Rateio > Alteração de emissões Na próxima tela informe uma nova 
verba ou selecione o recibo que 
deseja alterar.

Caso a alteração seja muito grande, 
como por exemplo alterar o valor do 
condomínio para todas as unidades, 
considere:
- Excluir essa emissão;- Excluir essa emissão;
- Alterar os valores em verbas fixas;
- Gerar nova emissão.

Veja nos próximos passos o 
procedimento de exclusão de 
emissões.
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Exclusão de emissões
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Menu > Diversos > Exclusão de emissões Caso seja necessário a exclusão de todos 
os recibos para a geração de uma nova 
exclusão utilize essa opção.

Para visualizar a situação dos recibos 
dessa emissão.

ATENÇÃO – Esse procedimento é 
irreversível! 

Apenas exclua uma emissão quando tiver 
certeza de que esses recibos não foram certeza de que esses recibos não foram 
enviados para o banco ou para os 
condôminos
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Cancelamento de 

recibos
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Menu > Rateio > Cancelamentos de recibos

Selecione o condomínio e a emissão;

Selecione o recibo que deseja cancelar e 
adicione para a coluna do lado direito;

Esse é um procedimento reversível, caso Esse é um procedimento reversível, caso 
tenha cancelado um recibo por engano, 
utilize a opção:

Rateio > Voltar recibo cancelado
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