RELATÓRIO DE CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO E
CONTA DE RATEIO
CCREPRECC

 Explicação: Emissão de relatório para verificar a relação de Contas de Rateio e Centro de Custos
cadastrados, filtrando pela Denominação ou por Conta de Rateio/Centro de Custos.

 Para realizar essa operação acesse o módulo: Centro de Custos.

 Para a emissão do relatório de “CENTRO DE CUSTO”:
 Acesse: Arquivo > Centro de custos.
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 Será aberta a tela de “Cadastro de centro de custos” conforme abaixo:
 Clique no ícone do “Bloco de notas”, para abrir a tela “Relatório de centro de custos”, onde poderá ser emitido
o relatório desejado.

 Já com a tela de “Relatório de centro de custo” aberta, selecione a (1)Ordem “Centro de custos” ou
“Denominação”, informe o (2)Centro de Custo “inicial e final” e informe a (3)Denominação “inicial e final”
a serem consideradas na emissão do relatório.
 Selecione a Flag (4)Imprime observação, caso deseje que seja impresso uma observação no relatório.
 Clique no ícone da “Impressora” para emitir o relatório.
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 Selecione a opção: Gráfica Normal – PDF com Logotipo e clique na Impressora.

 Será aberta a tela do relatório desejado.
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 Para a emissão do relatório de “CONTA DE RATEIO”:
 Acesse: Arquivo > Conta de rateio.

 Será aberta a tela de “Cadastro de contas de rateio” conforme abaixo:
 Clique no ícone do “Bloco de notas”, para abrir a tela “Relatório de contas de rateio”, onde poderá ser emitido
o relatório desejado.
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 Já com a tela de “Relatório de centro de custo” aberta, selecione a (1)Ordem “Conta” ou “Denominação”,
informe o (2)Conta de rateio “inicial e final” e informe a (3)Denominação “inicial e final” a serem
consideradas na emissão do relatório.
 Clique no ícone da “Impressora” para emitir o relatório.
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 Selecione a opção: Gráfica Normal – PDF com Logotipo e clique na Impressora.
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 Será aberta a tela do relatório desejado.
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