
MANUAL CADASTRO DE CLIENTES



Para iniciar o cadastro de um CLIENTE abra o RETAGUARDA através do ícone                que poderá ser 
localizado na área de trabalho do seu computador.

Com o RETAGUARDA aberto clique em CADASTROS → CLIENTES

Ou se preferir clique no
ícone destacado na parte
superior esquerda da tela.

Vamos ter acesso à tela CADASTRO DE CLIENTES com status VISUALIZANDO.



Nesta parte podemos consultar todos os clientes que já estão cadastrados no sistema, podendo alterar a forma de
pesquisa através de diversos filtros, bastando alterar o CAMPO PARA PROCURA.

Para realizar o cadastro de um novo CLIENTE precisamos clicar em F5 INCLUIR ou utilizar o atalho F5 do 
seu teclado.



CLIENTE PESSOA FÍSICA

Ao cadastrar um cliente PESSOA FÍSICA é obrigatório informar o NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL 
este é o único campo obrigatório mas ainda há outros campos e informações importantes.

Não utilize caracteres especiais no nome pois poderá ocorrer erros ao gerar alguma nota para o cliente em 
questão.

Para realizar o cadastro de uma EMPRESA será necessário alterar a seleção do TIPO PESSOA de FÍSICA para 
JURÍDICA.

Para vender no crediário para o cliente marque a opção PERMITE VENDA CREDIÁRIO/BOLETO.

No campo  RENDA/FATURA o valor que informar será automaticamente inserido no campo LIM.ORIGINAL 
sendo este o limite para compras no crediário.



CLIENTE PESSOA JURÍDICA 

Ao cadastrar um cliente PESSOA JURÍDICA é obrigatório informar o NOME COMPLETO / RAZÃO 
SOCIAL e REGIME TRIBUTÁRIO mas ainda há outros campos e informações importantes.

Não utilize caracteres especiais no nome pois poderá ocorrer erros ao gerar alguma nota para o cliente em 
questão.

Para vender no crediário para o cliente marque a opção PERMITE VENDA CREDIÁRIO/BOLETO.

No campo  RENDA/FATURA o valor que informar será automaticamente inserido no campo LIM.ORIGINAL 
sendo este o limite para compras no crediário.

Normalmente empresas que possuem INSCRIÇÃO ESTADUAL são CONTRIBUINTES no campo de seleção 
TIPO CONTRIBUINTE.

Para ALTERAR os dados de algum CLIENTE é necessário clicar em F11 ALTERAR

Após a inserção dos dados será necessário GRAVAR o CLIENTE, para salvar no sistema clique em F9 
GRAVAR ou utilize o atalho F9 do seu teclado.
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