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1.) Preparando a execução do sistema após a instalação:
 Localize a pasta Finesp na unidade C: de seu computador

 Após, dê duplo clic sobre a pasta Finesp para exibir a tela abaixo. Então, localize o programa
executável finan2.exe
 Clic com o botão direito do mouse sobre este programa.
Depois, em “Enviar para”,
e por último em Área de trabalho (criar atalho)
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 Após os procedimentos realizados acima, aparecerá o ícone do FINESP na tela de início do
Windows. Para executá-lo, clic aqui.
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2.) Entrada no sistema:
2.a) Tela inicial

Versão do
programa

Clic para iniciar

 Na próxima tela digite a senha

geem

(com CAPS LOCK desligado)
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2.b) Entrando no sistema ( pela

primeira vez )

2.b.1 ) Cadastramento da INSTITUIÇÃO

Menu Principal

Sub Menu com algumas funções para acesso rápido.

 Clic na aba “Cadastros”, em seguida na função “Empresas”

Ao aparecer a janela ao lado, clic no botão “Novo”
para cadastrar o nome da sua INSTITUIÇÃO.

Em Seguida, digite
o nome da sua
INSTITUIÇÃO
e clic em Gravar.

Após o cadastramento da sua INSTITUIÇÃO, é possível excluir a INSTITUIÇÃO EXEMPLO através
de uma função específica que aparece na aba SISTEMA do menu principal (Veja item 7.c abaixo)
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2.c ) Entrando no sistema
 Após digitar a senha de acesso, aparecerá a janela de “Abrangencia”.
escolher a sua INSTITUIÇÃO.

Clic na setinha para

...e clic em OK

3.) Conceitos gerais das telas do sistema
 No Menu Principal, clic na função Lançamentos Financeiros sob a opção Cadastros

 Para visualizar a tela abaixo:
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Em qualquer tela do sistema,
coloque o ponteiro do mouse
sobre cada campo de entrada
para ver a descrição de seu
conteúdo.

Linha de
comandos:
Cada botão
possui
funções
específicas .
Ex: (Editar,
Excluir,
Cancelar,
Gravar, etc. ).
Coloque o
mouse sobre
o botão para
identificar sua
função

Este botão, quando acionado
com um Clic, serve para
mostrar ou apagar a
tarja amarela que descreve as
ações que o sistema espera

4.) Aba CADASTROS (Menu principal)
4.a) Cadastramento ou manutenção de Contas
Clic em Lançamentos Financeiros
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Em seguida clic na aba Contas para cadastrar ou modificar as contas que receberão os
lançamentos de Receitas, Despesas ou Transferências, (Ex: Conta Caixa, Conta Bancária, Conta de
Cartão de Credito, Conta aplicação, etc)

Neste modelo
apresentado,
foram
cadastradas
4 contas.

Clic sobre a
“bolinha”
correspondente
para selecionar
a conta que
desejar

Para cadastrar
novas contas
utilize a função
“Novo”

Neste outro
modelo
apresentado,
observa-se um
tipo de conta
“Caixa”.

Estas funções
são
apresentadas
em detalhes nos
itens 4.e, 4.f
e 4.g abaixo
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4.b) Lançamentos Financeiros

Clic na aba Lançamentos para incluir ou modificar os lançamentos de Despesas, Receitas ou
transferências
A função “Duplicar”
é útil para inserir
lançamentos
reaproveitando os
dados existentes na
tela, quando
conveniente. Isto
poupa tempo de
digitação
Escolha
aqui
o tipo
de
lançamento
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4.b.1) Lançamentos de Receitas ou Despesas
Clic neste
botão para
selecionar o
Centro de
Responsabilidade
previamente
cadastrados.
Veja item 6.a
abaixo

Neste campo é
possível escolher o
tipo de conta para
o lançamento. Há
necessidade de
cadastrar
previamente
a(s) conta(s).
Veja item 4.a
acima
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Clic neste
botão para
selecionar o
tipo de
Despesa ou
Receita
previamente
cadastrados.
Veja item 6.b
abaixo

Clic neste
botão para
selecionar a
pessoa
Responsável
na Instituição
pela Conta de
Despesa ou
Receita
referenciada
no
lançamento.
Se necessário,
cadastre–as
previamente .
Veja item 6.d
abaixo
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4.b.2) Lançamentos de Transferências

Marque a
opção
“Transferência”
Para lançar
transferências
de recursos
entre as contas
cadastradas.
Por exemplo:
Uma
SAIDA do
caixa da
instituição para
Depósito na
Conta Bancária
da instituição.
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4.c) Extrato de contas
 Clic em Lançamentos Financeiros

Em seguida clic na aba Contas

Escolha a conta
que pretende
consultar o
extrato no
período
e Clic no
botão “Fluxo
Financeiro
Período” para
informar o
período
desejado e em
seguida clic
em OK para
emissão do
relatório a
seguir

,
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 Extrato emitido a partir da tela acima (item 4.c) (no caso, a conta escolhida é tipo CAIXA)

Analisando alguns lançamentos do relatório acima referente a conta CAIXA da instituição.

Dia 07/10/2015, “Sem movimentação”
Dia 08/10/2015, Uma despesa referente a “compra de livros” de $ 383,49 (do CR Dcom-Comunicação)
(CR é a sigla de Centro de Responsabilidade)
Dia 08/10/2015, Uma despesa referente a “Limpeza Ceai” de $ 120,00 (do CR Da-Administrativa)
Dia 08/10/2015, Uma despesa referente a “Doação de medicamentos” de $ 98,42 (do CR Dase-Ação
Social)
Dia 08/10/2015, Uma transferência referente a “Deposito na Conta Corrente” de $ 936,00, creditando
a conta CC ITAU (Conta corrente do Banco ITAU) e debitando a conta CX CEAI (Conta
caixa da Instituição)
Dia 09/10/2015, Uma receita referente a “Contribuição de Associado” de $ 50,00 (Recibo 2759)
(do CR Da-Administrativa)
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4.d) Conciliações
 Clic em Lançamentos Financeiros

Em seguida clic na aba Contas

Escolha a conta
que pretende
fazer a
conciliação
e Clic no
botão
“Conciliações”
para informar o
período
desejado e em
seguida clic
em OK para
emissão do
relatório a
seguir

,
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 Relatório emitido a partir da tela acima (item 4.d) (no caso, a conta escolhida é tipo
conta corrente)

É possível marcar com
um clic neste campo os
lançamentos conferidos
(conciliados)
,

Clic neste botão caso queira gravar
este relatório numa planilha EXCEL
para tratamentos específicos
,

 Este relatório pode ser emitido para qualquer tipo de conta cadastrada e serve para fazer análises dos
lançamentos efetuados e composição de saldos da conta correspondente. Entre outras utilidades,
conforme o exemplo acima, é possível utilizá-lo para uma conferência com os lançamentos do extrato
de conta corrente emitido pelo banco.
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4.e) Fechamento mensal das contas
 Clic em Lançamentos Financeiros

Em seguida clic na aba Contas

Clic no botão
“Fechamento
Mensal” para
encerrar os
lançamentos de
um período,
escolhendo a
data na janela
apresentada e
clic em OK.

Clic aqui
para abrir o
calendário
,

,

Além disso, o fechamento mensal garante que todas as informações
dos lançamentos até a data sejam protegidas, não permitindo
alterações. Para reabrir um fechamento utilize a opção “Excluir Data
Fechamento” (Veja item 4. g abaixo)

,
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4.f ) Últimas datas de fechamento das contas

Marque uma das circunferências
para escolher uma conta
,

Clic aqui para visualizar
as datas dos últimos
fechamentos e os
respectivos saldos na
data.
,
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4.g ) Excluir datas de fechamento das contas

Marque uma das circunferências
para escolher uma conta.,

Clic aqui para escolher a
data do fechamento da
conta que pretende
excluir (Se necessário,
consulte as datas de
fechamentos da conta.
(veja item 4.f acima.
,
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5.) Aba RELATORIOS GERENCIAIS (Menu principal)

5.a) Relatório de Lançamentos

 Clic em Relatório de Lançamentos para visualizar a tela abaixo.

Constitui-se no mais importante mecanismo de obtenção de lançamentos segundo um critério
simples ou composto (Filtros).

Inicialmente,
escolha as
datas (Inicial
e Final) para
a apuração.

Total > Lista
tudo.
Despesa >
Lista só as
Despesas
Receita >
Lista só as
Receitas
Valor>
Busca de
dados
coincidentes
com o valor
digitado

Com esta opção marcada,
será gerado uma planilha
ECEL além do relatório

Veja itens 5.b, 5.c e 5.d
abaixo. Eles descrevem
estas funções

Nro Docto>
Busca de
dados
coincidentes
com o
número de
documento
informado
nos
lançamentos
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Centro de
Responsabilidade
Escolha o tipo de
conta cadastrada
Níveis de
totalizações
das
Receitas/Des
pesas

Três tipos de
relatórios a
escolher. Veja a
apresentação
destes relatórios
abaixo

Conta de
Receita ou
Despesa
Hierárquica
Conta de
Receita ou
Despesa
Lançavel

Produtos
Gerenciais

Responsável
Gerencial
pela conta

Após preencher as opções (Filtros) acima e
clicar em OK, serão apresentados os relatórios escolhidos (marcados acima)

 Tipo de relatório (Rel 1 )

Centro de Responsabilidade

Tipo da conta

Se negativo, é despesa

20

 Tipo de relatório (Rel 2 )

 Tipo de relatório (Rel 3 )
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5.b) Relatório de Fluxo de Caixa no Período

 Considera a totalização de todas as contas

5.c) Relatório de Disponibilidades no período

 Considera o saldo de todas as contas no período

5.d) Relatório de Transferências no período

 Considera todas as transferências de valores entre contas no período
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5.e) Relatório Anual

5.f) Fluxo de Caixa Diário
 Apresenta as despesas, receitas, aplicações, captações e disponibilidades de acordo com
o período escolhido.
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5.g) Fluxo de Caixa SEBRAE
 Apresenta as despesas e receitas por tipo de conta e os respectivos totais de SAIDAS e ENTRADAS
por dia, dentro do período escolhido.

6.) Aba ESTRUTURAS (Menu principal)

6.a) Centros de Responsabilidade
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Os
lançamentos
de receitas e
despesas
poderão ser
vinculados
aos centros
de responsabilidades
correspondentes. Veja
item 4.b.1
acima

Adicionar e remover
centros de
reponsabilidades (CR)

Para entender
estes conceitos
leia a janela
amarela nesta
tela.

6.b) Receitas e Despesas Gerenciais

Quadro explicativo da
estrutura hierárquica
ascendente da conta destacada

Observe neste
exemplo, alguns
tipos de contas de
RECEITAS sob um
TOTALIZADOR
(Grupo de Contas)

Quadro
explicativo de
conceitos
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6.c) Produtos Gerenciais

Quadro
explicativo de
conceitos

6.d) Responsáveis Gerenciais

Os lançamentos
de receitas e
despesas
poderão ser
vinculados aos
gestores
responsáveis.
Veja o campo
RESPONSÁVEL
no item 4.b.1
acima
Quadro
explicativo de
conceitos
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7.) Aba SISTEMA (Menu principal)
7.a) Manuais de Operação do Sistema

7.b) Controle de Configurações do Sistema

Local de instalação
do sistema no
computador

Impressora
disponível
para
impressão
dos
relatórios
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7.c) Backup do Sistema





Backup dos arquivos de dados do sistema.
Insira um pen drive na USB do computador
Clic na linha indicada

O sistema gravará uma cópia no pen drive e outra
em C:\Finesp_Server\FINESP_BKP no próprio
computador
Obs : É recomendado fazer este procedimento
diariamente e/ou após grandes atualizações
de dados.

7.c) Outras funções

Providencia a
reindexação e/ou a
reparação dos arquivos
do sistema

Utilize esta função para
eliminar a INSTITUIÇÃO
EXEMPLO que vem
previamente cadastrada no
sistema, após cadastrar

sua INSTIUIÇÃO.
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8) Preparando a execução do sistema em ambiente de rede

(Opcional)

É possível a instalação do sistema FINESP em ambiente de “Rede Windows”. Após a instalação, serão
criadas 2(duas) pastas na unidade C: do computador:
Finesp_Server (Contendo o Banco de dados).
e Finesp_Client (Contendo o programa executável ).

 Localize a pasta Finesp_Client na unidade C: de seu computador
 Dê duplo clic sobre a pasta Finesp_Client. Na tela seguinte, localize o programa executável
finan2.exe (Veja tela abaixo)
 Clic com o botão direito do mouse sobre este programa.
Depois, em “Enviar para”,
e por último em Área de trabalho (criar atalho)
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Após os procedimentos realizados acima, aparecerá o ícone do FINESP na tela de início do Windows.
Para executá-lo, clic aqui.

8.a) Configurações do Sistema para ambiente em rede Windows

O exemplo abaixo (Fugura 1) mostra um esquema da instalação do sistema FINESP em 2(dois)
computadores (A e B) interligados por uma rede física e configurados em uma rede Windows.:
Após instalar o sistema nos 2(dois) computadores, observe que foram criadas 2(duas) pastas na
unidade C: de cada um deles.
Finesp_Server (Contendo o Banco de dados).
e Finesp_Client (Contendo o programa executável finan2.exe).

Figura 1
Rede Windows
C: Finesp_Server
Finesp_Client
Comutador A (Server)

C: Finesp_Server
Finesp_Client
Comutador B (Client)

30

8.a.1) Configurando o Computador A no sistema FINESP:

Unidade “C”, onde
está instalado a pasta
Finesp_Server
no computador

A

Finesp_Server. É o
nome da pasta
(Diretório) que
contém o banco de
dados do sistema

Localize a
Impressora
disponível na
rede para
impressão dos
relatórios
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8.a.2) Configurando o Computador B no sistema FINESP (Vide FIGURA 1 acima):

Digitar a letra do
caminho especificado no
Mapeamento de rede
do Windows

Deixar vazio este
campo

Localize a Impressora disponível
na rede para impressão dos
relatórios

Windows

Mapear unidade de rede no
Windows
Localize a pasta
Finesp_Server no
computador
da rede

A

Após a instalação completa e o pleno funcionamento do sistema nos 2(dois) computadores (Conforme
Figura 1 acima), exclua a pasta Finesp_Server do Computador B (Client). Veja Figura 2 abaixo:

Figura 2

Rede Windows

C: Finesp_Server
C: Finesp_Client
Finesp_Client
Comutador A (Server)

Comutador B (Client)
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