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Manual de relatório de transação de cota

Como gestor do centro de custo, acesse a aba Relatórios, em seguida, acesse a aba transação,
a página que abrirá contém 4 possibilidades de relatórios, o relatório de transação é gerado na opção
Logs de transações, a imagem em seguida ilustra melhor. Com a devida aba aberta, escolha a opção
Período específico e escolha em qual formato se deseja salvar (pdf, html, csv [abre no calc]), para
continuar, basta clicar no botão do formato escolhido. 

Uma nova página será aberta, nela existem algumas informações relevantes para a geração
correta dos logs de transação de cotas. Os seguintes campos deverão ser preenchidos:

• Da data: informe a data inicial que se deseja gerar o relatório, para isso, deve se clicar no
botão representado pela forma de um calendário com o número 12;

• Até a data: informe a data final de até quando o relatório deverá ser gerado, os passos serão
os mesmos do item anterior;

• Transacionado  por:  Nesta  opção  deve  se  escolher  seu  login  de  acesso  ao  paperCut,
primeiro.último nome;

• Crédito/Débito: Deverá ser escolhido uma das duas opções, essa escolha é de acordo com a
forma que se deseja gerar o relatório;

Informado os devidos dados acima, clique no botão  Executar Relatório,  será aberto em
uma nova aba o relatório de transação, ou será informado para fazer download para o computador,
esse passo, dependerá do formato escolhido para a geração.
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