


MeuGerente
O aplicativo MeuGerente chega para contribuir e apoiar o trabalho de Diretores e
Gerentes, garantindo inovação e maior eficiência na gestão das informações.
Cuidadosamente idealizado e desenvolvido pela Access Informática, o MeuGerente
apresenta indicadores financeiros e econômicos essenciais para a tomada de
decisões.

Também conta com recursos analíticos e preditivos que disparam automaticamente
uma série de mensagens de alerta, tais como: taxa de inadimplência, ponto de
equilíbrio no fluxo de caixa, comparativos de desempenho anual, entre outros.



Para que a utilização do aplicativo MeuGerente seja possível, é necessário que a
emissora possua também os sistemas Opec e Financeiro da Access Informática, pois
o APP funciona da seguinte forma:

• O Opec será responsável pela geração dos contratos com os clientes da rádio,
que constarão posteriormente no sistema Financeiro;

• O Financeiro, por sua vez, fará o upload de todas as informações relevantes para
a nuvem (contas pagas e a pagar, contas recebidas e a receber, fluxo e movimento
de caixa, resultado mensal...);

• Com as informações em nuvem, o aplicativo será atualizado diariamente – com a
opção de ser atualizado manualmente, através do sistema Financeiro.
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Início

No Menu Inicial há três opções de
indicadores para visualização: financeiro,
comercial e operacional. Ao escolher
"financeiro", aparecerá a próxima tela.

Menu Financeiro

O Menu Financeiro mostrará as seguintes
opções de indicadores: contas a receber,
contas recebidas, contas a pagar, contas
pagas, fluxo de caixa, movimento de

caixa e resultado mensal.
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Contas a Receber

Neste menu, visualize todos os valores
previstos a serem recebidos, com uma
diferenciação de cor indicando o mês
atual. Você pode fazer um comparativo
entre anos, escolhendo o ano a ser
exibido no canto superior esquerdo.

Contas Recebidas

Observe todos os valores já recebidos,
com a diferenciação de cor indicando o
mês atual. O mesmo comparativo entre

anos pode ser feito neste menu.
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Contas a Pagar

Neste menu, visualize todas as contas a
serem pagas, com uma diferenciação de
cor indicando o mês atual. Você pode
fazer um comparativo entre anos,
escolhendo o ano a ser exibido no canto
superior esquerdo.

Contas Pagas

Observe todas as contas já pagas, com a
diferenciação de cor indicando o mês
atual. O mesmo comparativo entre anos

pode ser feito neste menu.
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Fluxo de Caixa

Visualize no Fluxo de Caixa todos os
valores em aberto no seu Contas a
Receber e a Pagar.

Movimento de Caixa

Consulte a movimentação financeira da
empresa de forma consolidada (receitas
e despesas executadas).
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Resultado Mensal

Esta consulta disponibiliza o resultado de caixa de cada mês,
proporcionando uma rápida avaliação do desempenho da empresa.



Para possibilitar o uso do aplicativo MeuGerente, a emissora poderá:

• Adquirir a Manutenção Access, e contar com todos os benefícios disponíveis:
atualização de versões, suporte por telefone e chat, entre outros;

• Ou, adquirir apenas a atualização do sistema Financeiro para a versão mais atual,
compatível com o aplicativo.

Para maiores informações sobre a Manutenção Access ou a aquisição de
atualizações, entre em contato com o nosso Departamento Comercial!
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