Gestão Importação
 Controles de Importação
o
o
o
o

Moedas
Incoterms
Locais de embarque
Modais de transporte

o Regras de Custeio por Conta de Despesa de Importação
 Critério de rateio (valor, peso)
o Pedidos de Compra
 Cadastramento
 Aprovação
 Envio de PO (Purchase Order) ao cliente
 Controle Financeiro de Pedidos
 Posição Total x Pagamentos x Saldo
 Geração de Pagamentos
 Informações do Fechamento de Câmbio
 Realocação de Pagamentos entre pedidos
 Integrado com o Módulo Financeiro
o Processos de Importação
 Vinculação com os produtos dos pedidos de compras
 Containers / Volumes
 Alocação de Produtos x Containers
 Anexos do processo
 Proforma Invoices
 Comercial Invoices
 BLs
 AWBs
 DIs
 Alocação dos Pagamentos de despesas no processo
o Embarques
 Dados detalhados:
 Agente de carga
 Local origem
 Local destino
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 ETD – Previsão de embarque
 ETA – Previsão de chegada
 Navio / Armador
 Emissão de autorização de embarque para o Fornecedor
 Emissão de autorização de embarque para o Agende de carga
o Emissão de notas fiscais de entrada de importação SEFAZ NF-e
 Integrado com Pedido de Compras em US$, Euro, etc
 Opção de cálculos automáticos de impostos pelo SIGNUS
 Opção de Integração (arquivo texto) com sistema do despachante
aduaneiro para facilitar emissão da NF-e
 Opção de emissão de notas fiscais de transporte vinculadas a nota fiscal
dos impostos
o Emissão e rateio de notas fiscais complementares de despesas
 Alocação na NF de entrada origem
 Rateio dos valores nos produtos da nota fiscal original
 Agregação dos custos ao valor de estoque
o Consulta de Custeio geral do processo
 Integrado com:
 Processo da importação
 Nota fiscal de entrada de importação
 Contas a pagar (pagamentos de despesas)
 Custo por Produto
 Mercadoria
 Despesas internacionais
 Despesas de nacionalização
 Frete nacional
 Despesas complementares
o Simulação de Custos de Importação
 Opção de simulação de custos de importação a partir de:
 Pedido colocado de importação
 Lista de produtos
 Previsão de custos por Produto, detalhando:
 Mercadoria
 Despesas internacionais
 Despesas de nacionalização
 Frete nacional
 Despesas complementares
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