


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

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.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.



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



APRESENTAÇÃO

Se você procura administrar suas contas de 
forma simples, objetiva e que seja completo, 
conheça o SR-HONORÁRIO e veja porque ele 
irá se adequar as suas necessidades.

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



SR-HONORÁRIO

Multi Usuários e Multi
Empresas;
Sem limites e/ou a

necessidade de senhas
para o cadastro de
empresas;
Controle de contas a

receber/pagar, honorários,
reembolsos de valores,
emissão de extrato, boleto
bancário, geração de
arquivos eletrônicos
bancários e muito mais.



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, ou seja, “dados dos
seu clientes”.

Lembrando que, nos campos
Tipo de Pessoa e UF,
selecionar na Lista, para
buscar a informação
correspondente.

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



CADASTRO DE EMPRESAS
Na aba Dados Gerais 2 o
usuário cadastrará alguns
dados complementares, como
o nome completo da empresa,
o email de contato, quando a
contabilidade começou à
trabalhar com esta empresa,
qual o seu CNAE Fiscal, dentre
outros dados.



CADASTRO DE EMPRESAS
Na Específicos – Honorários, o
usuário poderá cadastrar se
esta empresa gerará boletos ou
não, o dia e valor de suas
faturas (baseado no botão “ ... “
para definir o que compõe este
valor) e o valor de Nota Fiscal.



Nesta janela o usuário cadastrará as contas a serem

utilizadas futuramente como “motivos” de

movimentações.

CADASTRO DE CONTAS



Nesta janela o usuário cadastrará os grupos de

honorários.

CADASTRO DE GRUPOS
DE HONORÁRIOS



Nesta janela o usuário cadastrará as atividades (CNAE)

das empresas de seu banco de dados.

CADASTRO DE ATIVIDADES



Nesta janela o usuário cadastrará as condições de pagamento a
serem utilizadas na geração de contas a pagar e também nas
contas a receber.

CADASTRO DE
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



Nesta janela o usuário cadastrará os tipos de pagamento a
serem utilizados na geração de contas a pagar e também nas
contas a receber.

CADASTRO DE
TIPOS DE PAGAMENTO



Nesta janela o usuário cadastrará as
contas/caixa para recebimento e liberação de
valores nas movimentações.

CADASTRO DE
CAIXAS/BANCOS



Nesta janela o usuário cadastrará motivos
utilizados na referência de devolução de
cheques.

CADASTRO DE MOTIVO DE
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES



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

Neste menu o usuário poderá realizar

seus lançamentos de notas fiscais,

contas a receber e a pagar,

faturamentos, transferências bancárias

e realizar baixas gerais de suas contas.

MENU - LANÇAMENTOS



Nesta janela o usuário lançará suas notas fiscais e poderá
trabalhar com elas no sentido de consultas, cancelamentos e
informações.

NOTA FISCAL



Nesta janela o usuário lançará suas notas fiscais (definindo se
são eletrônicas ou não) para futura impressão (ou envio para a
prefeitura, caso sejam eletrônicas).

NOTA FISCAL



Nesta janela o usuário poderá criar notas fiscais baseadas no
cadastro prévio da empresa.

GERAR NOTAS



Nesta janela o usuário poderá enviar lotes de notas fiscais de
serviço para a prefeitura.

EXPORTAR LOTE/NOTAS



Nesta janela o usuário lançará suas contas a receber,
informando a empresa cliente, vencimento, valores e, no
momento da baixa, definir data de baixa e valor recebido.

CONTAS A RECEBER



Nesta janela o usuário lançará suas contas a pagar, informando
a conta “motivo”, vencimento, valores e, no momento da baixa,
definir data de baixa e valor pago.

CONTAS A PAGAR



Nesta janela o usuário lançará automaticamente várias contas a
receber baseadas no cadastro prévio de cada empresa em
questão.

FATURAMENTO



Nesta janela o usuário lançará suas movimentações entre
contras/caixa, como um depósito bancário ou um saque.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA



Nesta janela o usuário poderá realizar a baixa de várias contas
ao mesmo tempo, criando filtros para a busca em questão.

BAIXA GERAL



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

Neste menu o usuário

poderá solicitar relatórios

de “cadastros” e

“lançamentos”, lembrando

que todos tem uma

visualização prévia na tela

antes da impressão

propriamente dita.

MENU – RELATORIOS



Nesta janela o usuário poderá imprimir uma

listagem de todas as suas empresas

clientes.

RELATÓRIOS – LISTAGEM
DE EMPRESAS



RELATÓRIOS –
RECIBOS DE HONORÁRIOS

Nesta janela o usuário poderá

imprimir os recibos de seus

honorários, para entrega às

empresas clientes.



Nesta janela o usuário poderá imprimir um

relatório contendo todas as suas contas a

receber/recebidas no período solicitado.

RELATÓRIOS –
CONTAS A RECEBER – GERAL



Nesta janela o usuário poderá imprimir um

relatório contendo todas as suas contas a

receber/recebidas no período solicitado,

mas listando elas de forma sintética.

RELATÓRIOS – CONTAS A 
RECEBER – SINTÉTICAS



Nesta janela o usuário poderá imprimir um

relatório contendo todas as suas contas a

pagar/pagas no período solicitado.

RELATÓRIOS –
CONTAS A PAGAR



Nesta janela o usuário poderá

imprimir um extrato bancário,

selecionando o caixa/banco de

movimentações.

RELATORIOS – EXTRATO



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

Neste menu o usuário

poderá solicitar relatórios

de “cadastros” e

“lançamentos”, lembrando

que todos tem uma

visualização prévia na tela

antes da impressão

propriamente dita.

MENU – RELATORIOS



Nesta janela o usuário poderá imprimir um

boleto gráfico contendo código de barras

para que seus clientes efetuem o pagamento

no caixa/banco selecionado.

BOLETO – GRÁFICO



Nesta janela o usuário poderá imprimir um

boleto pré impresso para que seus clientes

efetuem o pagamento no banco selecionado.

BOLETO – PRÉ IMPRESSO



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

Neste menu o usuário

poderá solicitar relatórios

de “cadastros” e

“lançamentos”, lembrando

que todos tem uma

visualização prévia na tela

antes da impressão

propriamente dita.

MENU – RELATORIOS



Nesta janela o usuário poderá imprimir um

resumo com todas as suas contas baixadas

ou em aberto.

RESUMO – CONTAS



Nesta janela o usuário poderá imprimir um

resumo com todas as suas contas de um

cliente específico.

RESUMO – POR CLIENTE



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

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.



Em configurações do sistema o usuário poderá
informar se quer que nos relatórios saiam a
data e hora de sua solicitação, qual o local de
pagamento e instruções para o pagamento de
boletos gráficos, qual o seu certificado digital
para notas fiscais eletrônicas, o CNAE da sua
empresa (contabilidade) dentre outras funções.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA



CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Em configurações do sistema o usuário poderá
informar se quer que nos relatórios saiam a
data e hora de sua solicitação, qual o local de
pagamento e instruções para o pagamento de
boletos gráficos, qual o seu certificado digital
para notas fiscais eletrônicas, o CNAE da sua
empresa (contabilidade) dentre outras funções.



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



Em cadastro de usuários serão definidos quais usuários

terão acesso ao sistema.

CADASTRO DE USUÁRIOS



EXPORTAÇÕES –
ARQUIVO DE REMESSA

Nesta janela o usuário poderá gerar

arquivos de remessa para seu banco

para o cadastramento de contas que

já existem em seu sistema.



Nesta janela o usuário poderá receber

arquivos de retorno bancário para realizar a

baixa automática das contas já cadastradas

e baixadas no banco em questão.

IMPORTAÇÕES –
ARQUIVO DE RETORNO



Nesta janela pode ser importada para a sua

base de dados em Windows um arquivo

contendo os dados do seu SCH (DOS).

IMPORTAÇÕES – SCH



Em Verifica Atualização, o sistema irá conferir qual a última

versão liberada no site e confirmar se a sua versão está

atualizada ou não.

VERIFICAR ATUALIZAÇÃO



Essa opção do sistema permite fazer o BACKUP
da BASE DE DADOS e a RESTAURAÇÃO da
mesma. Nela é possível estar enviando o
BACKUP dos dados para o suporte da

SOFT-ROM, para isto você deverá somente
marcar a opção de Enviar Backup por E-mail.

Em e-mail o usuário poderá enviar BACKUP dos

Dados, mensagens e/ou relatórios gerados pelo

sistema.

BACKUP / RESTAURAR



Nesta janela o usuário pode enviar e-mail para o seu

cliente com alguma mensagem importante ou até mesmo

algum anexo de relatório ou backup se necessário.

E-MAIL



Em Calcular Parcela, o usuário poderá calcular o valor

de parcela para compras com taxa de juros ao mês.

CALCULAR PARCELA



Calendário do sistema, localizado

em Utilitários/Ferramentas/Calendário.

O usuário também tem acesso em qualquer

parte do sistema, bastando para isso

pressionar a tecla de atalho <F4>

Calculadora do sistema, localizado

em Utilitários/Ferramentas/Calculadora.

O usuário também tem acesso em

qualquer parte do sistema, bastando para

isso pressionar a tecla de atalho <F5>

CALENDÁRIO / CALCULADORA



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 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



A Carga de Tabelas é utilizada
internamente pela SOFT-ROM para
adicionar no sistema dados sem
precisar da utilização direta de
comandos SQL para o fato.

CARREGAR TABELAS



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



O Reajuste de Contas é utilizado para
calcular automaticamente um aumento
de valor base de certas contas
associadas aos clientes cadastrados
como motivos de recebimentos de
honorários.

REAJUSTE DE CONTAS



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.

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.

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

