
CONCEITOS  

1 – CADASTROS BÁSICOS 

 

 Uma vez instalado o Efficient torna-se necessário a criação dos cadastros básicos. 
 Completar todos os dados exigidos nos cadastros básicos (Opção Cadastros no menu 

principal) para obter a melhor performance do sistema. 

 Alguns cadastros já estão preenchidos com dados reais (estado, etc) e outros com dados 
propostos (Plano de Contas, etc). 

2 – CONTROLE FINANCEIRO 

 

 2.1 – LOCAL  

 
 O sistema trabalha com o critério de LOCAL, pelo qual se identifica onde são efetuadas as 

operações financeiras da empresa, conforme segue: 
 

 Clínica – operações financeiras realizadas diretamente no Caixa da Clínica. 
 Banco – operações financeiras realizadas diretamente em Bancos nos quais a 

empresa tenha conta. 

 Reserva – operações financeiras realizadas entre o Caixa e a Tesouraria ou Financeiro 
da empresa (exemplo: cofre) 

 Não há limite para cadastramento de contas para cada LOCAL. 
 

 2.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 

 
 As operações de movimentação de numerário (*) entre os portadores é efetuada através da 

opção Financeiro/Transferências, onde são informados os LOCAIS e contas de origem e destino, 
gerando-se automaticamente os registros de entrada e saída. 

 (*) depósitos, saques para suprimento de caixa, transferência entre bancos, devolução de 

cheques depositados, transferências de cheques para operações financeiras (caucionamento, 
pagamento de terceiros, etc.). 

 
 2.3 – SALDOS 

 
 O sistema parte sempre de uma data-base e de um saldo inicial para cada 

Local/Conta,cadastrados pela opção Financeiro/Saldo Inicial. 

 Sempre que solicitada a visualização do movimento de um Local/ Conta/Período de datas 
informado é tomado o saldo inicial cadastrado somadas as entradas e subtraídas as saídas até o 

último lançamento do dia imediatamente anterior à data inicial do período informado. 
 Esse valor é assumido como Saldo Anterior para a montagem daquela visualização. Independente do 

volume de movimentos o processo é rápido. 

 

3 – CARTAS A CLIENTES 

 
 O sistema disponibiliza dois modelos de cartas de cobrança (a serem utilizadas por opção do 

cliente) e um tipo de carta visando  salvaguardar a responsabilidade do profissional/clínica nos casos 

de abandono do tratamento. Estabelecer e cadastrar em Utilitários/Configurações do 
Sistema/Financeiro as datas de vencimento básicas. 

 
 3.1 – CARTAS DE COBRANÇA 

 



 Carta de simples aviso de atraso. Não fica registro no sistema da emissão ou entrega dessa 

correspondência, que tem um texto bem leve. Lista todas as parcelas em aberto. São cartas 1,2,3 . 
Pode imprimir indivualmente ou em grupo 

 
 3.2 – CARTAS DE INADIMPLÊNCIA 

 

 Conjunto de três cartas a clientes em atraso. O texto é mais firme que o da Carta de 
Cobrança, ficando mais forte na segunda e terceira cartas. Referem somente que há pendências. O 

sistema registra a seqüência de emissão dessas cartas cliente a cliente, na Ficha Controle Financeiro. 
Sendo detectado um pagamento do cliente as marcas de controle de emissão de cartas são apagadas 

automaticamente.  
 

 3.3 – CONTROLE DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 Conjunto de três cartas a clientes que abandonaram o tratamento. Será documento hábil de 

salvaguarda da responsabilidade do profissional e da clínica. As duas primeiras podem ser entregues 
com protocolo simples e a terceira – sugere-se – que seja entregue protocolada por notificação extra-

judicial (manter os protocolos na pasta do cliente). O cliente não comparecendo após o prazo 

determinado na terceira carta alterar a situação do contrato para DESISTENTE. Sendo detectado 
registro de comparecimento as marcas de controle de emissão de cartas são apagadas 

automaticamente. 

4 – LOGS DO SISTEMA 

 
 Arquivo destinado a gravar todas as manutenções efetuadas em tipos específicos de arquivos, 

por todo e qualquer USUÁRIO, visando facilidade de análise e acompanhamento de movimentações 

efetuadas (exemplo: todas as baixas, exlcusões estornos efetuados em contas a receber) 

5 – BACKUP 

 
 Rotinas específicas para salvar os arquivos de trabalho do sistema. O sistema propriamente 

dito (executáveis) não é salvo nos backups.          

 
 O backup pode ser gravado em: 

 Diretórios específicos no próprio computador; 
 Disquetes de 3.1/2 polegadas (1.44 Mb); 

 Compactados para CDR/RW ; 

 Outros meios. 
 

 Estabelecer a freqüência de processamento do backup que ofereça segurança dos dados e 
agilidade de retomada de atividade. 

 Antes de iniciar o processamento do Backup com opção para gravação em meios externos 
verifique se há disponibilidade de CDs e/ou disquetes suficientes (devidamente identificados e 

numerados seqüencialmente para facilitar o controle dos mesmos) ou ainda espaço disponível em 

outros meios. 
 

 * Prever manutenção de CDs de backup atualizados em lugar seguro, fora das 
instalações  da empresa. 

 

 * Periodicamente faça teste de recuperação do Backup. 
 

PASSO A PASSO PARA O BACKUP: 
 

1- Selecione os itens desejados: 
 

 1.1 – dados: são todos os dados do sistema. 

 1.2 – fotos: são as fotos gravadas no sistema. 



 1.3 – mensagens: são as mensagem internas do sistema. 

 
 Obs: você poderá selecionar como preferir (exemplo: precisa-se de um backup somente dos dados 

do sistema, então  só deverá ser selecionada a opção dados, e assim por diante). 
 

2 - Selecione o diretorio onde será gravado o backup (pode-se gravar em pen-drive, disquete e cd), 

conforme o desejado. 
 2.1 – Pen-drive: basta somente selecinar o caminho do mesmo. 

 2.2 – Diquete: o backup deverá ser, primeiramente, salvo no computador, escolhendo a opção de 
compactação: disquete 1.44MB, depois de salvos no computador, basta repassa-lo para o(s) 

disquete(s). 
 2.3 – CD: o backup deverá ser, primeiramente, salvo no computador, escolhendo a opção de 

compactação: CD-R 650MB, depois de salvos no computador, basta gravar os arquivos em cd. 

 
IMPORTANTE: Para gravar em cd ou disquete, precisa selecionar a opção de compactação antes. 

 
3 - Clique em iniciar, para começar a gravar o backup. Quando terminar o backup aparecerá um 

aviso, no qual terá a informação da data de quando foi efetuado, a hora de inicialização e finalização 

do backup. Para sair do backup, basta clicar na opção sair. 
 

PASSO A PASSO DA RESTAURAÇÃO DO BACKUP 
 

1- Clique na opção Restauração. 
2- Selecione o backup a ser restaurado. 

3- Clique em restaurar. 

 
Obs: Quando for selecionado o backup para restauração, os demais campos serão preenchidos 

automaticamente, onde mostará a informação do dia e da hora em que foi efetuado o backup. 

6 – ESTOQUE 

 

 6.1 – DEFINIR O PROCESSO DE CONTROLE DO ESTOQUE: 
 

1. Usar a opção Estoque somente para controle físico dos produtos, lançando o valor das 
compras diretamente como despesa no ato em que ocorrerem; 

2. Usar a opção Estoque para controle físico dos produtos, lançando o valor das compras em 

uma conta de controle (grupo 9.0.00, vide Plano 
3.  de Contas) com transferência mensal desta para conta de despesa do valor dos produtos 

utilizados, apurados nos relatórios do sistema.FAZER UM PASSO A PASSO TBÉM...EXEMPLO... 
 

 Pela opção 1 os relatórios do sistema serão utilizados somente para administração de 
entrada, saída e saldo dos produtos. 

 Pela opção 2 há necessidade de se emitir os relatórios de movimentação do mês e transferir o 

custo da conta de controle para a conta de despesas. Vide ROTINAS BÁSICAS. 
 

 6.2 – CUSTO 
 

 O sistema controla o estoque tomando como custo unitário sempre o maior valor unitário de 

compra do produto. 
 

 Exemplo: Produto x 
 1ª. Compra Preço Unitário R$ 12,00 

  custo unitário = R$ 12,00; 
         

 2ª. Compra Preço Unitário R$ 13,50 

  custo unitário = R$ 13,50; 
         



 3ª. Compra Preço Unitário 13,00 

  custo unitário = R$ 13,50 . 
 

        As SAÍDAS por Venda ou Ajuste, tomarão como referência sempre o 
custo unitário do produto. 
 


