Cadastro: Moeda

Cadastros: Moeda (Divisas)
Moeda (Divisas):
Esse recurso ou cadastro está relacionado a definições de preços e tarifas do programa.
Tem por finalidade indicar qual será a moeda utilizada e suas particularidades, tais como o
símbolo que representa, paridade com relação a outras moedas, casas decimais, etc.
A seguir veremos o processo de inserção de uma divisa (unidade monetária):
•

Acesse o caminho do menu Varios > Divisas...

•

A tela a seguir ilustra o cadastro de Divisas;

•
Para inserir um registro utilize a tecla "Insert" do seu teclado ou utilize a tecla que indica
uma seta para baixo;
•

Confirme a inserção de um novo registro que aparecerá após utilizar a tecla "Insert";

•

Preencha as colunas conforme segue:

Nombre = defina o nome da divisa (moeda);
ISO4712 = escolha o código padrão da norma ISO para essa moeda. Para o Brasil,
utilize o BRL;
Símbolo = informe como essa moeda é representada. No caso do Brasil, real, o
símbolo será R$;
Paridad = defina o valor da moeda em questão (R$1,00);
Decimales = informe quantas casas decimais serão mostradas para os valores
trabalhados no programa para a moeda em questão;

•

O resultado desse cadastramento será conforme o mostrado a seguir:

•

Para concluir o registro, clique no botão chamado "Aceptar".

O PrefGest permite que seja definida uma divisa por padrão, ou seja, a moeda que será
utilizada em todos os eventos do programa, por exemplo, na definição do preço de venda dos
orçamentos. Essa definição é realizada da seguinte forma:
•

Acesse o menu "Archivo" e escolha a opção chamada "Opciones...";

•

Na tela de opções do PrefGest, abra a pasta chamada "Programa";

•

Na lista de recursos que aparecer, clique sobre o item chamado "Divisa";

•
Escolha a moeda que será utilizada como padrão no programa nas duas áreas – "Divisa
por defecto" e "Mano de obra";
•

A tela deve ficar conforme a imagem a seguir:

•

Clique no botão "Aceptar" para confirmar a alteração.

