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Cadastro de atividades (serviços, honorários e despesas)

As atividades serão definidas no Apol 

para que a integração crie 

respectivamente estes registros no 

sistema financeiro. 



Tabela de preço diferenciada

Criando tabelas de preço e associando 

estas aos clientes, o sistema pode 

apresentar valores diferenciados para a 

mesma atividade (serviço, honorário ou 

despesa) dependendo do cliente.



Tipo do envolvido – Cliente e Fornecedor

Os tipos de envolvido podem ser 

definidos como “Cliente” ou 

“Fornecedor” para que a integração crie 

automaticamente os respectivos 

registros no sistema financeiro.



Detalhe do Processo - Lançamento Financeiro

Será possível selecionar itens de 

lançamentos financeiro do processo e 

transmiti-los ao sistema financeiro 

integrado.

A tela também exibirá o status da 

transmissão entre os sistemas.



Programação automática de despachos - Lançamento Financeiro

Ao criar uma programação automática 

de lançamentos financeiros em um 

despacho, sempre que os processos 

receberem este despacho, as receitas e 

despesas programadas serão lançadas 

automaticamente no processo e 

transmitidas para o sistema financeiro.



Auditoria de conexões – Atividades e Envolvidos

O relatório de auditoria de conexões do 

módulo administrativo permitirá 

consultar o status das integrações de 

envolvidos e atividades entre os 

sistemas.
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Diferenciais da Integração com o MXM-WebManager

� Alimentado automaticamente pelas operações do sistema.

� Operações interligadas em tempo real.

� Contabilização das operações do sistema em tempo real. 

Não há 'processamento de lotes' para alimentar a 

contabilidade.

� Multi-empresas: permite controlar N empresas, cada qual 

com sua 'vida' separada das demais, e com sua própria 

moeda e planos de contas e centros de custos.

� Permite criar empresas consolidadoras e/ou empresas de 

report para a Matriz (em outro plano de contas, outra 

moeda e linguagem, se necessário).

� Multi-moeda.

� Permite usar cotações de moedas diferenciadas nas 

operações.

FUNCIONALIDADES GERAIS

� Todos os módulos trabalham com liberação e bloqueio de 

período.

� Todos os relatórios do sistema podem ser salvos em XLS, 

PDF, TXT, HTML, CSV e JPG.

� Possui gerador de relatórios customizados pelo usuário.

� Permite controlar quais funcionalidades cada usuário 

poderá acessar.

� Tem rastreio das atividades de cada usuário registrado 

como logs no banco de dados.

� Possui ferramenta de gravação de vídeo para criação de 

guias ou orientações aos usuários internos.

� Permite montar parâmetros para a criação de senhas dos 

usuários.



Funcionalidades da Integração com o MXM-WebManager

CONTABILIDADE

� Alimentado automaticamente 

pelas operações do sistema.

� Possui balancetes em diferentes 

visões

� Possui ferramenta para gerar 

planilhas XLS com informações 

linkadas da base de dados.

� Permite a criação de 

demonstrativos de resultados 

personalizados.

� Calcula a variação cambial e ganho 

e perda das operações realizadas 

em diferentes moedas.

FISCAL

� Apura e gera SPED Contábil e 

FCONT.

� Apura e gera SPED Fiscal (ICMS/IPI 

e Contribuições).

� Tem ferramenta para importação 

de arquivos XML, TDM e CT-e.

� Gera diversos arquivos de 

obrigações: GIA, DECLAN, MANAD, 

DIEF, etc.

PATRIMÔNIO

� Permite o registro de localização e 

usuário responsável por cada bem 

cadastrado.

� Contabilização da depreciação dos 

bens gerada automaticamente.

� Rotinas para valorização e 

desvalorização dos itens.

� Processos de inventário para 

atualizar localização e responsável 

pelos itens.

CONTÁBIL E FISCAL



Funcionalidades da Integração com o MXM-WebManager

CONTAS A PAGAR

� Integrado on-line com a Contabilidade, 

Suprimentos, Faturamento e 

Orçamento.

� Retenção automática de impostos 

retidos de fornecedores.

� Processos para recolhimento de 

impostos retidos e emissão das guias 

de pagamento (DARF e GPS).

� Rotinas para adiantamentos e 

prestação de contas de despesas de 

funcionários.

� Pagamentos em cheque, eletrônicos 

(PAGFOR) e borderôs.

� Rotinas para reparcelamento e 

reagendamento de títulos a pagar.

CONTAS A RECEBER

� Integrado on-line com a Contabilidade, 

Faturamento e Orçamento.

� Retenção automática de impostos 

retidos de fornecedores.

� Processos para recolhimento de 

impostos retidos e emissão das guias 

de pagamento (DARF e GPS).

� Geração de boletos com impressão 

local ou envio de arquivo CNAB para os 

bancos.

� Rotinas para reparcelamento e 

reagendamento de títulos a receber.

TESOURARIA

� Integrado on-line com a Contabilidade, 
Orçamento e módulos financeiros.

� Todas as operações financeiras 
alimentam automaticamente o fluxo de 
caixa.

� Relatórios de fluxo de caixa em 
diferentes visões.

� Processos para controle de talões de 
cheques (abertura de talão, emissão 
avulsa, compensação, etc.).

� Controle de contas correntes e contas de 
caixa pequeno.

� Rotinas para transferência entre contas 
da mesma empresa ou entre diferentes 
empresas (mútuo, inter company).

� Rotinas para pagamentos e 
recebimentos avulsos.

FINANCEIRO



Funcionalidades da Integração com o MXM-WebManager

GESTÃO DE PROCESSOS

� Criação de requisições de compras, 

financeiras e de movimentações 

internas de estoque.

� Permite criar múltiplas regras de 

aprovação, com diversos níveis de 

alçada.

� Possibilita criar regras para 

requisições, direcionando as 

compras e impedindo erros por 

parte dos usuários.

� Condiciona cada cadastro do 

processo (fornecedores, itens, 

alçadas, aprovadores) à 

homologação por um gestor.

COMPRAS

� Integração on-line com a 

Contabilidade, Patrimônio, 

Financeiro, Orçamento e outros 

módulos da área de suprimentos.

� Rotinas para criação de requisições 

e aprovações com interface web.

� Permite a criação de modelos de 

requisições.

� Controla o atendimento parcial de 

pedidos.

� Permite a criação de pedidos em 

outra moeda.

� Possui diversos modelos de ordem 

de compra (em inglês e português).

� Possui ferramentas de contingência 

para aprovações, com delegação 

de alçada.

� Aviso de necessidade de aprovação 

por e-mail aos aprovadores.

� Permite anexar documentos às 

requisições e aos mapas de 

cotação.

� Permite pontuar e classificar 

fornecedores.

� Permite a criação de pedidos 

diretos aos fornecedores sem 

processo de cotação.

� Permite o input de cotações pelos 

fornecedores via interface web.

SUPRIMENTOS



CONTRATO DE COMPRAS

� Integração on-line com a 

Contabilidade, Financeiro, 

Orçamento e outros módulos da 

área de suprimentos.

� Permite o controle de contratos de 

diferentes modalidades (aluguéis, 

prestação de serviços, fornecimento 

de itens, valor fixo).

� Permite o cadastro de contrato com 

itens de diferentes modalidades.

� Possibilita o controle de datas de 

vencimento, renovação e reajuste 

dos contratos.

� Permite anexar o contrato físico ao 

sistema.

� Condiciona o início da vigência do 

contrato com a sua homologação 

por parte de usuário gestor.

ESTOQUE

� Integração on-line com a 

Contabilidade, Financeiro, Vendas, 

Orçamento e outros módulos da 

área de suprimentos.

� Permite a criação de múltiplos 

estoques e almoxarifados.

� Classifica os itens por tipo e subtipo 

(família e subfamília).

� Permite a codificação alfanumérica 

dos itens.

� Possui rotinas para a transferência de 

material entre almoxarifados.

� Possui relacionamento entre unidades 

de controle para os itens (caixa x 

unidade / unidade x pacote, etc.).

� Trabalha com parâmetros de 

ressuprimentos dos itens.

� Permite classificação ABC dos itens.

� Possui registro de localização do item 

em cada almoxarifado onde ele se 

encontra.

� Possui controle e rastreabilidade de 

itens por lote, nº de série e registro 

interno.

� Diversos relatórios para consulta de 

posição do item (saldo físico e 

financeiro), movimentações e age list.

Funcionalidades da Integração com o MXM-WebManager

SUPRIMENTOS



Funcionalidades da Integração com o MXM-WebManager

VENDAS

� Permite a criação de orçamentos 

de vendas.

� Permite a montagem de kits

promocionais ou itens de 

bonificação na venda.

� Permite classificar o cliente por 

região, segmento de negócio, 

representante, indicado, etc.

� Possibilita a criação de orçamentos 

de vendas.

� Trabalha com vendas consignadas.

� Trabalha com múltiplas tabelas de 

preços.

� Trabalha com limites de crédito, 

por pedido e por valor global em 

aberto (pedidos + títulos à 

receber).

� Permite a criação de pedidos com 

diferentes modalidades de 

faturamento (faturamento 

antecipado e remessa posterior, ou 

vice-versa).

� Relatórios gerenciais de vendas por 

cliente, produto, região, segmento 

de negócio, representante, e 

combinações destes critérios.

� Visualização da ficha financeira do 

cliente.

COMISSÃO

� Integrado on-line à Contabilidade, 

Vendas e Financeiro.

� Gerencia comissionamento de 

representantes e gerentes de 

vendas.

� Cria previsão de comissionamento 

para os representantes

� Emite relatórios de comissões 

previstas e comissões a pagar para 

os representantes.

� Permite alterar ou realocar 

comissões de vendas.

� Gera automaticamente 

pagamentos liberados para os 

representantes.

VENDAS E FATURAMENTO



Funcionalidades da Integração com o MXM-WebManager

FATURAMENTO

� Integrado on-line com os módulos 

Contabilidade, Patrimônio, 

Financeiros, Suprimentos e Vendas.

� Emite NFs eletrônicas de produtos, 

linkadas automaticamente com o 

SEFAZ.

� Emite NFs eletrônicas de serviços, 

linkadas automaticamente com as 

prefeituras de todas as capitais e 

principais municípios do país.

� Possui regimes de contingência 

para caso de queda de link.

� Emite NFs de conhecimento de 

transporte, suplemento / 

complemento de impostos.

� Parametrização para operações 

com substituição tributária.

� Gerenciamento de DI e emissão de 

nota de nacionalização de itens.

CONTRATO DE VENDAS

� Permite o  controle de contratos de 

diferentes modalidades (aluguéis, 

prestação de serviços, valor fixo, 

fornecimento de itens).

� Permite o registro de time sheet

de colaboradores, para 

faturamento de contratos de 

prestação de serviços.

� Integrado on-line com a 

Contabilidade, Financeiro  e 

Vendas.

� Possibilita o controle de datas de 

vencimento, renovação e reajuste 

dos contratos.

� Permite anexar o contrato físico ao 

sistema.

� Condiciona o início da vigência do 

contrato com a sua homologação 

por parte de usuário gestor.

VENDAS E FATURAMENTO



Funcionalidades da Integração com o MXM-WebManager

ORÇAMENTO

� Integra com os módulos contábeis, financeiros e de suprimentos.

� Relatórios para controle de orçado x comprometido x realizado.

� Permite a importação de planilhas orçamentárias em XLS.

� Permite a criação de orçamentos de caixa e de pessoal.

� Possibilita a criação de diferentes versões e consolidações orçamentárias.












