Legendas da Planilha de Importação de Clientes e Fornecedores

Observações:



Os campos com * são obrigatórios os preenchimentos, senão houver o preenchimento
não será apresentado o botão Avançar para finalizar a importação.
Caso os campos de CEP, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal, SUFRAMA e RG
possuam zeros à esquerda, estes devem ser mantidos para a adequada importação.
Esses campos devem ser informados sem caracteres especiais.

Orientações sobre Preenchimento dos campos da planilha:
*Nome – informe o nome ou razão social do cliente/fornecedor sem espaços duplos.
*Tipo de cadastro: informe 1 – para cliente; 2 – para fornecedor ou 3 – para ambos.
*CPF/CNPJ: informe o CPF/CNPJ do cliente ou fornecedor, sem caracteres especiais (pontos e
traços).
Sexo: informe M= masculino; F= feminino.
Data Nasc: Data válida no formado DD/MM/AAAA
Inscricao Estadual / Inscricao Municipal / SUFRAMA / RG: informe os dados sem caracteres
especiais, como ponto ou traço. Mantenha os zeros à esquerda, caso existam.
Transportadora Principal / Transportadora Redespacho: informe os respectivos nomes das
transportadoras, conforme o cadastro. Caso não existam, o ERPFlex fará a inclusão automática.
Vendedores: informe os nomes dos vendedores separados pelo sinal de | (pipe), exatamente como
cadastrados. Caso não existam no cadastro de vendedores, o ERPFlex fará a inclusão automática.
Ex.: Joao|Maria|Jose
Tabela de Preco: informe o número da tabela de preços. Exemplo: 0= Padrão; 1= legenda 1;
2=legenda 2. Assim por diante, até a tabela 99
Numero de Parcelas: informe apenas número.
Intervalo Fixo em dias entre as parcelas: ao deixar com 0, será considerado 30 dias.
Dia do Vencimento da Parcela: Informe valor de 1 até 31.
Valor Minimo das Parcelas: Informe valores positivos conforme exemplos: 100 ou 2100.20 ou
15437.99
Juros Financeiro ao dia: Informe valores positivos conforme exemplos: 1.25 ou 0.20 ou 0.05
Valor Minimo de Compras: Informe valores positivos conforme exemplos: 100 ou 2100.20 ou
15437.99

Valor Limite de Credito: Informe valores positivos conforme exemplos: 100 ou 2100.20 ou
15437.99
Data Vencimento do Credito: Data válida no formado DD/MM/AAAA, para data em branco colocar
00/00/0000
Prazo de Entrega (Dias): Quantidade em dias para a entrega do produto pelo fornecedor
Situacao do Cadastro: informe 0 = Aguardando Aprovação; 1 = Aprovado; 2 = Inativo
*Regime de Tributacao: informe 0 = Pessoa Física, 1 = Simples Nacional, 2 = Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta, 3 = Regime Normal - Lucro Presumido, 4 = Regime Normal Lucro Real; 5 = Empresas sem fins lucrativos
Situacao do ICMS: Informe o indicador da Inscrição Estadual do cliente: 1=Contribuinte - ICMS
informar a IE do destinatário; 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do
ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de
Contribuintes do ICMS
Modalidade do frete: informe:
0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1- Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB);
2- Contratação do Frete por conta de terceiros;
3- Transporte próprio por conta do remetente;
4- Transporte próprio por conta do destinatário;
9- Sem Ocorrência de transporte

