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Objetivo: Saiba como proceder para ajustar uma conciliação de cartões com erro. A maioria dos ajustes poderá ser realizado 
no módulo de corrigir orçamentos, conforme demostraremos neste material.

Guia Prático

 

Como ajustar conciliação de cartões com erro?

Requisitos:
- Estar no Gerencial;

- Acessar <Movimentação 
Financeira> ;

- <Corrigir Orçamento>.
A partir da versão:

6.9.1700 

2.  Na sequência, informe um usuário e senha 
válidos, em seguida clique em < >.

3. Para pesquisar as vendas, utilize os filtros 
da parte superior. Escolha se a busca será feita por 
orçamento ou nota fiscal.

1.   No  aplicativo  Gerencial, clique  em <Movimentação 
Financeira> e em seguida <Corrigir Orçamento>.

 Orçamento - número que o sistema desgina 
para a venda, pode ser consultado no módulo de 
<estatísticas de vendas>.

Nota Fiscal- número do documento eletrônico, 
pode ser consultado no módulo de <notas fiscais>.

 As informações que podem ser modificadas 
são no módulo de Corrigir Orçamento são:

- Total de parcelas diferente;
- Bandeira diferente;
- Tipo (Débito/ Crédito) diferente. 
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4. Após informar os dados no campo de 
pesquisa. Você poderá corrigir as informações da 
venda, como trocar forma de pagamento (crédito 
para débito/ bandeiras/ valor bruto diferente). 
Para isso, cliqueno ícone < > que está a frente 
da descrição da forma de pagamento

5. Ao fazer isso, você poderá substituir a forma 
de pagamento atual por outra, conforme o erro 
apresentado na conciliação. 

6. Depois que você definir as novas 
informações, clique em < >.
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7. Na sequência, após definir novas 
informações, clique em <Salvar Alterações>.

ATENÇÃO!
Os status das conciliações de cartões podem ser conferidos no Portal Web, conforme demostrado no material:
 “Como consultar a conciliação de cartões?”, n° 911
Sobre o ajuste de erros, é importante ressaltar, que, quando o usuário clicar no ícone ao lado da linha que possui 

status de Erro, deverá ser aberta uma tela com as seguintes informações:
- Retorno: apresentará o erro ocorrido no momento da remessa ou retorno;
Como ajustar: mostrará um descritivo de como o usuário deverá proceder para conseguir ajustar o problema dentro 

do sistema.

AUXÍLIOS DE ERROS

- Total de parcelas diferentes: para corrigir você deverá acessar o módulo de Corrigir Orçamento e redefinir a 
quantidade de parcelas.  Acesse Gerencial> Movimentação Financeira> Corrigir Orçamento;

- Bandeira diferente: você deverá acessar o módulo de Corrigir Orçamento e redefinir a forma de pagamento 
utilizada, para uma que contenha a bandeira correta vinculada. Acesse Gerencial> Movimentação Financeira> Corrigir 
Orçamento. Caso a forma de esteja incorreta, ajuste sua forma de pagamento. Para isso, acesse  Gerencial> Cadastro 
Geral> Menu Financeira> Cadastro Forma Receb.> Forma Pgto Loja.

- Conta bancária: quando não existir a conta bancária, deverá ser cadastrada a respectiva conta bancária. Acesse 
Cadastro Geral> Menu Financeiro> Cadastro Conta. 

- Tipo de pagamento (Crédito/ Débito): para corrigir o tipo de pagamento (crédito/ débito) diferente você deverá 
acessar o módulo de Corrigir Orçamento e redefinir a forma de pagamento utilizada, para que contenha o tipo de 
pagamento correto. Acesse Gerencial> Movimentação Financeira> Corrigir Orçamento. Caso a forma de pagamento 
esteja incorreta , realize o ajuste para opção correta. Para isso, acesse Gerencial> Cadastro Geral> Menu Financeiro> 
Cadastro Forma Receb.> Forma Pgto Loja.
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Muito Bem! Agora você já como ajustar conciliação de cartões com erro. Boas vendas!

8. Portal Web, na tela de Consulta de 
Conciliação Cartão, clique em <Atualizar Status>. 
Assim, o sistema receberá novamente as vendas 
com erro e caso as mesmas tenham sido ajustadas 
corretamente, seu status será alterado. 


