COMO IMPRIMIR BOLETOS BANCÁRIOS

A impressão de boletos bancários no Orion pode ser feita de maneira simples, seguindo
apenas alguns passos, como descritos a seguir.
Na tela de Faturamento, na aba Vencimento (Atalho F6). Após inserir os vencimentos
devidamente, selecione aquele que deverá ser impresso em boleto para pagamento e clique
no botão

(Imprime Boletos/Duplicatas).

A janela de impressão de boletos irá se abrir. Selecione a segunda opção, Boleto S/R –
Deskjet/Laser, e clique em
para imprimi-lo.

para gerar uma versão digital do boleto ou em

Obs.: Por padrão, a primeira opção Boleto – Matricial estará sempre selecionada inicialmente.
Para marcar outra opção como padrão, vá à tabela auxiliar BOLETO e na linha do código
MENUITEM, mude o campo valor para 0, 1 ou 2, sendo: 0 para Boleto – Matricial, 1 para
Boleto – S/R – Deskjet/Laser e 2 para Duplicatas.
E em seguida ao clicar no botão Visualizar, será gerado o boleto abaixo:

Depois do boleto impresso ou visualizado será inserido o numero do boleto na tabela de
Pagamento. Porém ainda não foi dada baixa, estará aguardando o Retorno do Banco.

COMO GERAR REMESSAS DE COBRANÇA
Para gerar remessas através do Orion, vá até a tela do Faturamento, selecione o faturamento
que será incluído nesta remessa (isso ajuda o sistema a definir o período de títulos) e ao lado
do botão

selecione a letra do Banco para o qual será enviada a remessa.

Após alterar todos os faturamentos a serem enviados, clique no botão
interface bancária ou acesse pelo menu: INSERE -> Interface – Bancário – EDI).

para abrir a

Para manter o controle de todos os títulos que estão sendo enviados, pode ser visualizado e
impresso uma relação de títulos, se necessário o Borderô.

Relação de títulos a ser enviado - Borderô

Nesta tela, basta seguir os passos abaixo para
gerar uma remessa:
1. Selecione a opção “Arquivo Remessa”;
2. Selecione a Data da Emissão (Período
entre a data Inicial e a Final);
3. Selecione o Banco;
4. Selecione a Impressora (somente para
impressão do Borderô);
5. Verifique a pasta onde será salvo o
arquivo remessa e em seguida clique no
botão

para gerar o arquivo.

Clique em ‘Yes’ para confirmação da geração do arquivo Remessa.

Mensagem de Confirmação
No arquivo remessa gerado ficam todos os títulos do faturamento que estão marcados com o
banco selecionado e estão dentro do período informado.

