Lotes – Como gerar, analisar e/ou baixar
Os lançamentos gerados automaticamente pelo JBI Locador ou pelo JBI Financeiro (como por
exemplo, os lançamentos de gastos e previsões da empresa) serão exibidos na ordem de
Contas a Pagar ou Contas a Receber. Esses lançamentos poderão ser pagos um a um, gerando
um cheque para cada, ou podem ser selecionados, gerando um único cheque, que é o
pagamento por Lote.

Gerar Contas a Pagar em Lote
Para gerar um lote de Contas a Pagar, clique em Ctas a Pagar -> Geração de Lote (Grupo).
Serão exibidas as seguintes opções para busca de lote:

Quando listados, o usuário tem a opção de inserir o período desejado para fazer o pagamento
das contas ou pode selecioná-los um a um (duplo clique do mouse; o indicador deve estar
amarelo). Também poderá fazer um novo lançamento para adicionar ao lote. Após definida a
data limite ou selecionados os lançamentos, clicar em “Pagar” para que o sistema apresente o
valor total. Clicar em “Gerar Lote” para prosseguir com o pagamento.

O sistema exibirá as opções de forma de pagamento, que podem ser Cheque, DOC e Outros
(casos de pagamento online). Recomendamos atenção na escolha do banco desejado.
Preencher com as informações necessárias e clicar em OK. Se escolher a opção Cheque ou
DOC, o lançamento será enviado automaticamente para o sistema JBI Locador e adicionado
aos Cheques e DOCs do dia. No sistema JBI Locador, o mesmo também poderá ser impresso no
ato (impressora Matricial).

Após preenchimento das informações, o sistema exibirá um relatório do lote gerado. No
exemplo abaixo, a opção de pagamento selecionada foi “Outros” (online), por isso o nome “Lt.
003371i”.

Baixar um Lote
Para baixar um lote de Contas a Pagar, clique em Ctas a Pagar -> Pagamento do Lote. Escolher
pelo nome ou número do lote.

Selecione a forma de pagamento desejada e clique em “Baixar”. Se a opção escolhida for
Online ou DOC, o sistema fará a baixa total e deixará o indicador vermelho, baixando o valor
do saldo bancário. Se for Cheque, o sistema fará a baixa e deixará “a compensar”, com o
indicador amarelo.

Compensar Cheque do Lote
Quando um cheque for compensado no banco, será necessário informar ao sistema dando
baixa por compensação pelo número de cheque (para não ficar compensando um a um, visto
que o número do cheque será o mesmo). Para isso, clicar em Ctas a Pagar -> Compensação de
Cheque.

O pagamento por Lote facilita o dia a dia do departamento financeiro, permitindo que todos os
lançamentos sejam pagos, além de fornecer relatórios gerenciais, separação de carnês e baixa
geral, facilitando na conciliação bancária.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
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