


NOSSA EMPRESA

A SOFT-ROM Informática Ltda
vem desde 1998 atuando no mercado de
desenvolvimento e criação de softwares nas
áreas CONTÁBIL e COMERCIAL, com único
objetivo de conquistar a cada dia mais a
simpatia e confiança de seus clientes, com
sistemas simples e práticos.



CONFIGURAÇÃO

Observação:  Sistemas SOFT-ROM na 
plataforma Windows imprimem em 

impressoras Matriciais com a mesma 
agilidade do MS-DOS e com todas as 

vantagens de suporte a equipamentos de 
última geração e interface USB.

Sistemas Operacionais Suportados:

Windows  NT/98/ME/2000/XP/2003

Equipamento Mínimo Exigido:

Computador K6 II 500Mhz, 128MB de 
memória Ram e 1GB de espaço livre 
no HD.

Bando de Dados:

FireBird, com funcionamento em rede 
com segurança e agilidade.



FUNÇÕES BÁSICAS

Novo Registro (Ctrl + N)

Altera Registro (Ctrl + A) 

Gravar/Salvar Registro (Ctrl + G)

Cancelar Edição (Esc) 

Excluir Registro (Ctrl + Del)

Sair (Esc) 

Navegador de Registros

Onde se navega para o Registro Anterior 

cadastrado.

Navegador de Registros

Onde se navega para o Próximo Registro 

cadastrado.

Localizar

Painel de Lista 

Onde se consulta dados 

cadastrados

Painel de Dados

Onde apresenta todos dados do 

cadastro.

F6 Seleção de Empresa



Se você procura administrar suas contas de
forma simples e objetiva, conheça o SR-FINAN
e veja porque ele se adequará às suas
necessidades.

Conheça mais um produto líder da linha
comercial SOFT-ROM Informática.

APRESENTAÇÃO



Multi Usuários e Multi Empresas;

Sem limites e/ou a necessidade
de senhas para o cadastro de
empresas;

Controle de contas a
receber/pagar, reembolsos de
valores;

emissão de fluxo bancário,
extrato, boleto bancário com
código de barras, geração de
arquivos eletrônicos bancários e
mais.

SR-FINAN



SELEÇÃO DE EMPRESA

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Nesta janela o usuário

selecionará em qual

empresa ele deseja

trabalhar no sistema.



MENU - CADASTROS

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário

adicionará informações

ao sistema sem ter uma

base prévia, aqui que

serão criadas as bases

para consultas futuras via

F3.



CADASTRO DE EMPRESAS

Nesta janela o usuário
cadastrará todos os dados
da empresa a qual faremos o
controle financeiro.

Note que o campo
CPF/CNPJ e I. Estadual,
serão aceitos somente
números válidos.



Nesta janela o usuário cadastrará as regiões de
seus clientes e fornecedores.

CADASTRO DE REGIÕES



Nesta janela o usuário cadastrará as condições
de pagamento para criar suas Contas a Pagar e
também suas Contas a Receber.

CADASTRO DE CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTOS



Nesta janela o usuário cadastrará os tipos de
pagamento para criar suas Contas a Pagar e
também suas Contas a Receber.

CADASTRO DE TIPOS DE 
PAGAMENTOS



Nesta janela o usuário cadastrará os tipos de

atividades as quais poderemos lançar notas de

serviço.

CADASTRO DE ATIVIDADE



Nesta janela o usuário cadastrará os motivos

pelos quais os cheques poderão ser devolvidos.

CADASTRO DE MOTIVOS DE 
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE



Nesta janela o usuário cadastrará os dados
“base” de seus clientes.

CADASTRO DE CLIENTES

Nesta janela o usuário cadastrará dados
adicionais dos clientes, como a integração com
a contabilidade.



Nesta janela o usuário cadastrará seus
fornecedores.

CADASTRO DE FORNECEDOR

Nesta janela o usuário cadastrará dados
adicionais dos fornecedores, como a integração
com a contabilidade.



Nesta janela o usuário cadastrará os vendedores
de sua empresa.

CADASTRO DE VENDEDOR



Nesta janela o usuário cadastrará os grupos de
produtos.

CADASTRO DE GRUPO DE 
PRODUTOS



Nesta janela o usuário cadastrará os materiais
que podem ser adquiridos em notas.

CADASTRO DE MATERIAIS



Nesta janela o usuário
cadastrará os locais de
movimentação financeira da
empresa, sua associação
contábil e dados de boleto
gráfico.

CADASTRO DE 
CONTAS/CAIXAS



Nesta janela o usuário cadastrará os possíveis
centros de custo utilizados por sua empresa.

CADASTRO DE CENTRO DE 
CUSTO



Nesta janela o usuário cadastrará os históricos
de contas a serem utilizados por sua empresa.

CADASTRO DE HISTÓRICOS



Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário

adicionará informações

pertinentes ao seu Plano

de Contas, para organizá-

lo em conjunto com a

contabilidade.

MENU – CADASTRO –
FINANCEIRO



Nesta janela o usuário cadastrará o Plano de
Contas da sua empresa.

CADASTRO DE PLANO
DE CONTAS



Nesta janela o usuário cadastrará o padrão de
classificação de seus grupos de contas.

CADASTRO DE GRUPOS
DE CONTAS



MENU – LANÇAMENTOS –
CONTAS A RECEBER/BAIXAS

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário

lançará suas Contas a

Receber, realizará a Baixa

delas e também pode

fazer múltiplas baixas

simultâneas.



Nesta janela o usuário poderá lançar suas contas a
receber, dar baixa nelas e cadastrar qual o caixa/banco
da movimentação em questão.

LANÇAMENTOS – CONTAS A 
RECEBER - LANÇAMENTOS



Nesta janela o usuário poderá dar baixa em várias
contas recebidas simultaneamente.

LANÇAMENTOS – CONTAS A 
RECEBER – BAIXA GERAL



MENU – LANÇAMENTOS –
CONTAS A PAGAR/BAIXAS

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário

lançará suas Contas a

Pagar, realizará a Baixa

delas e também pode

fazer múltiplas baixas

simultâneas.



Nesta janela o usuário poderá lançar suas contas a
pagar, dar baixa nelas e cadastrar qual o caixa/banco
da movimentação em questão.

LANÇAMENTOS – CONTAS A 
PAGAR - LANÇAMENTOS



Nesta janela o usuário poderá dar baixa em várias
contas pagas simultaneamente.

LANÇAMENTOS – CONTAS A 
PAGAR – BAIXA GERAL



MENU – LANÇAMENTOS

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário

lançará transferências e

também poderá gerar

seus pagamentos e

recebimentos fixos

(faturamento).



Nesta janela o usuário poderá lançar as suas
transferências de valores entre os caixas/banco
cadastrados.

LANÇAMENTOS –
TRANSFERÊNCIAS



Nesta janela o usuário lançará suas notas fiscais
canceladas.

LANÇAMENTOS – NOTAS 
FISCAIS CANCELADAS



Nesta janela o usuário poderá gerar as contas a
pagar baseadas no cadastro de fixos de seus
fornecedores.

LANÇAMENTOS –
PAGAMENTOS FIXOS

Exportar
NF-e.



Nesta janela o usuário poderá gerar as contas a
receber baseadas no cadastro de fixos de seus
clientes.

LANÇAMENTOS –
FATURAMENTO

Exportar
NF-e.



Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário

obterá listagens de seus

clientes e fornecedores.

MENU – RELATÓRIOS –
LISTAGENS



Neste relatório o usuário pode
listar seus clientes com vários
filtros de restrição.

LISTAGEM DE CLIENTES E 
FORNECEDORES

Neste relatório o usuário pode
listar seus fornecedores,
podendo filtrar por região.



Neste relatório o usuário poderá
visualizar todas as suas NFs
canceladas.

NFs CANCELADAS E 
ETIQUETAS DE CLIENTES

Neste relatório o usuário poderá
imprimir etiquetas com dados de
seus clientes.



Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário

obterá listagens de seus

clientes e fornecedores.

MENU – RELATÓRIOS -
BOLETOS



Neste relatório o usuário poderá gerar
boletos gráficos baseados em seus
bancos cadastrados como conta/caixa.

BOLETO GRÁFICO



Neste relatório o usuário poderá gerar
boletos pré impressos baseados em
seus lançamentos de contas a receber.

BOLETO PRÉ IMPRESSO



Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

MENU – RELATÓRIOS –
CONTAS A PAGAR

Neste menu o usuário

poderá imprimir relatórios

baseados em suas contas

a pagar.



RELATÓRIOS – CONTAS A 
PAGAR – GERAL

Neste relatório o usuário poderá listar suas contas a pagar ou já pagas
com vários filtros diferentes.



Neste relatório o usuário poderá visualizar as contas de
reembolso.

RELATÓRIOS - CONTAS A 
PAGAR - REEMBOLSO



Neste relatório o usuário
poderá visualizar quais foram
os materiais de suas notas.

CONTAS A PAGAR – SAÍDA 
DE MATERIAIS



Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

MENU – RELATÓRIOS –
CONTAS A RECEBER

Neste menu o usuário

poderá imprimir relatórios

baseados em suas contas

a receber.



RELATÓRIOS – CONTAS A 
RECEBER – GERAL

Neste relatório o usuário poderá listar suas contas a receber ou já
recebidas com vários filtros diferentes.



RELATÓRIOS – CONTAS A 
RECEBER – OPERADORA

Neste relatório o usuário poderá
visualizar os valores a serem
pagos para as operadoras
(cadastro de Tipo de Pagamento).



Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário

poderá imprimir relatórios

baseados em suas contas

a receber.

MENU – RELATÓRIOS



Neste relatório o usuário poderá
visualizar todas as contas já
baixadas.

EXTRATO BANCÁRIO –
FLUXO DE CAIXA – ISS

Neste relatório o usuário poderá
visualizar todas as contas já
baixadas e, simultaneamente, as
em aberto.

Neste relatório o usuário poderá
visualizar os valores de ISS de suas
contas.



Neste relatório o usuário poderá visualizar e imprimir relatórios
gráficos de suas contas a pagar/pagas, com vários padrões de
gráficos, como pizza, colunas e outros.

GRÁFICO DE CONTAS A 
PAGAR/PAGAS



Neste relatório o usuário poderá visualizar e imprimir relatórios
gráficos de suas contas a receber/recebidas, com vários padrões
de gráficos, como pizza, colunas e outros.

GRÁFICO DE CONTAS A 
RECEBER/RECEBIDAS



Neste relatório o usuário poderá
visualizar as comissões à serem
pagas para seus vendedores.

RELATÓRIO DE RETENÇÕES 
E COMISSÕES DE VENDAS

Neste relatório o usuário poderá
visualizar os valores de todos os
tributos federais de suas contas.



Neste relatório o usuário poderá visualizar
seus relatórios particulares de entradas e
saídas, caso tenha solicitado algum com a
SOFT-ROM.

RELATÓRIOS ESPECÍFICOS



Nesta janela você poderá escolher que tipo de saída terá a impressão do
seu relatório, podendo escolher entre imprimir, enviar por e-mail, enviar
para o web site ou salvar.

SAÍDA DE IMPRESSÃO



Esta janela de configuração de Impressão aparecerá

após o pedido de impressão de qualquer relatório.

BARRA DE STATUS DA VISUALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO

BARRA DE MENU DA VISUALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO

CONFIGURAÇÃO DE 
IMPRESSÃO



MENU – UTILITÁRIOS

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário poderá

configurar o seu sistema,

adicionar/remover usuários,

realizar backups e ter acesso à

ferramentas adicionais para

melhor utilização do sistema.



Na configuração o usuário poderá definir um
texto base para seus boletos, a imagem de
logotipo da sua empresa, dentre outras funções.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Na aba Integração o usuário poderá definir as
contas contábeis pertinentes à cada campo
solicitado, para uma plena integração.



CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Na aba Retenções – Feitas o usuário poderá
definir as contas contábeis pertinentes à cada
campo solicitado, para uma plena integração.

Na aba Retenções – Sofridas o usuário poderá
definir as contas contábeis pertinentes à cada
campo solicitado, para uma plena integração.



Aqui o usuário poderá configurar como o

seu sistema integrará na Web, caso o

mesmo possua um site com a SOFT-ROM

com a disponibilidade de integração.

CONFIGURAÇÃO WEB



Essa opção do sistema permite que sejam
cadastrados, alterados e excluídos usuários no
sistema.

UTILITÁRIOS - USUÁRIOS



MENU – UTILITÁRIOS -
EXPORTAÇÕES

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário poderá

criar arquivos de exportação para

outros programas.



Estas são as janelas das exportações, em todas será gerado
um arquivo que será lido pelo programa pertinente.

MENU – UTILITÁRIOS -
EXPORTAÇÕES



MENU – UTILITÁRIOS -
IMPORTAÇÕES

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário poderá

importar para dentro do seu

banco de dados informações de

outros programas.



Estas são as janelas das importações, em todas será
lido um arquivo gerado pelo programa pertinente.

MENU – UTILITÁRIOS -
EXPORTAÇÕES



Em Verifica Atualização, o sistema irá conferir
qual a última versão liberada no site e confirmar
se a sua versão está atualizada ou não.

VERIFICA ATUALIZAÇÃO



Após clicar em Verificar Atualização (botão da
página anterior), pode-se clicar no botão “ + ” e
visualizar o que foi modificado em cada versão,
para confirmar a urgência da atualização.

VERIFICA ATUALIZAÇÃO



Essa opção do sistema permite fazer o Backup da
base de dados e a restauração da mesma. Nela é
possível enviar o Backup dos dados para o
suporte da SOFT-ROM, para isto você deverá
marcar a opção de Enviar Backup por E-mail.

Para restaurar um backup, basta clicar na aba

Restaurar e selecionar o backup clicando no botão

“ ... ”.

BACKUP – RESTAURAR



Clicando em E-Mail, o usuário poderá enviar um
email para a SOFT-ROM com o endereço de
email do suporte já auto-preenchido.

E-MAIL



MENU – UTILITÁRIOS –
FERRAMENTAS

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário terá acesso

a algumas ferramentas extras

para auxiliar a utilização do

sistema.



O sistema conta com um calendário
interno para auxiliar na contagem de
dias.

O sistema também possui duas

calculadoras, uma padrão (do próprio

Windows) e uma outra criada pela SOFT-

ROM para calcular parcelas de juros

compostos.

UTILITÁRIOS DO SISTEMA



Em Envia Servidor Web, o cliente que possui um site com
a SOFT-ROM pode configurar quais arquivos estarão
disponíveis em seu site e para quais clientes.

ENVIA SERVIDOR WEB



Este item será utilizado exclusivamente pelos funcionários
da SOFT-ROM via assistência remota para realizar
modificações diretas em seu banco de dados.

CONSULTA SQL



Como os sistemas da SOFT-ROM foram todos criados
antigamente no MS-DOS e os sistemas em Windows são
baseados neles, o programa conta com uma ferramenta
para descompactar possíveis bancos de dados enviados.

DESCOMPACTADOR



No item Agenda, o usuário poderá cadastrar
compromissos para si mesmo e também para outros
usuários e, ao entrar no sistema no dia do compromisso,
ele receberá um aviso de que possui compromissos para o
dia em questão.

AGENDA



MENU – AJUDA

Nesta janela, o usuário selecionará a Empresa
desejada para os lançamentos de depreciação.

Neste menu o usuário terá acesso

a algumas informações extras

sobre seu banco de dados e

sobre a própria SOFT-ROM para

melhor utilização do sistema.



Em Ajuda, Direito de Uso é informado para quem o sistema
está liberado para o uso.

Neste caso em nome de quem está o contrato com a SOFT-
ROM.

AJUDA - DIREITO DE USO



Em Sobre, se tem as informações do executável,
versão, tipo de versão, versão do banco de dados
e local de instalação.

Em Contato, você obtém informações

para contatar a SOFT-ROM.

AJUDA – SOBRE



Entre agora mesmo em contato com 

nossos Consultores.

31 3362-1025
Visite nossa Web http://www.softrom.com.br

E-Mail: softrom@softrom.com.br

http://www.softrom.com.br/
mailto:softrom@softrom.com.br

