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Introdução
O Alzex Personal Finance é um gerenciador de finanças pessoais intuitivo e fácil de usar. Diferente de
outros aplicativos, o Personal Finance oferece uma interface bonita e bem pensada, fácil de usar e com uma
apresentação de resultados limpa. O programa pode ajudá-lo a controlar as suas finanças, entender para onde o
seu dinheiro está indo, apontar as áreas de excesso de gastos e cortar as despesas desnecessárias.
 
O programa exige pouco tempo para acompanhar as despesas. É fácil para iniciantes aprenderem a usá-lo e
proporciona uma quantidade rica de utilidades para os usuários.
 
Você pode instalar o programa em um drive USB e tê-lo sempre em mãos. Você pode usar o programa em
qualquer computador, em casa, no escritório, ou quando estiver só de passagem (mesmo que a instalação
dele seja proibida pelo administrador). Todos os dados são guardados no drive USB e não deixam rastros no
computador.
 
A idéia por trás do programa é dividir as despesas e ganhos por categorias. Isto permite que você veja
onde e quanto dinheiro é gasto, sem analisar os relatórios. As categorias estão presentes como uma árvore
com ramificações ilimitadas. Cada categoria pode possuir subcategorias que podem ter as suas próprias
subcategorias. As despesas e os ganhos também podem ser divididos por membros da família e definidos com
etiquetas. Assim você poderá observar facilmente o fluxo do dinheiro desde uma visão ampla até nos menores
detalhes.
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Começando
Quando você executar o Personal Finance pela primeira vez, ele solicita que você abra uma base de dados
de demonstração. Esta base de dados está parcialmente completa com dados, e possui várias contas e uma
árvore de categorias de despesas para um mês. É recomendado que iniciantes  usem esta base de dados para
aprender a usar o programa: você pode adiciona várias transações e brincar com as configurações para se
familiarizar com a interface e com as utilidades do programa. Após ver a base de dados de demonstração, você
pode criar sua própria base de dados.
 

 
O Alzex Personal Finance permite que você trabalhe com um número ilimitado de bases de dados. Uma base de
dados é um arquivo com extensão em PDF. Assim que toda a informação é guardada em um pequeno arquivo,
você pode movê-la facilmente para um novo local, copiar para o HD, mandar por e-mail ou fazer uma cópia de
backup (Arquivo > Salvar como...). Você pode salvar um arquivo de base de dados em um drive compartilhado
na rede de trabalho e trabalhar com ele de vários computadores diferentes ao mesmo tempo. Uma base de
dados pode ser  protegida por uma senha.
 
É recomendado que você faça um backup regular e faça cópias dele em lugares seguros ( CD/DVD, drive USB).
Isto pode ajudá-lo a recuperar dados rapidamente, no caso do computador quebrar ou o disco falhar. Para criar
uma cópia de backup para a sua base de dados, clique em Arquivo > Salvar como... ou habilite um backup
automático nas configurações de aplicação.
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Criando uma nova base de dados
Ao criar uma nova base de dados, você pode copiar toda ou parte da estrutura da base de dados atual.
Recomendamos que você ao menos use as moedas e as categorias básicas da base de dados de
demonstração.
 

 
Abra a base de dados de demonstração se você ainda não o fez. No menu Arquivo, selecione “Novo”. Selecione
“Copiar estrutura” e marque as caixas próximas aos itens que desejar copiar da base de dados atual.  Digite o
nome do arquivo  (por exemplo, “Minhas Finanças”) e clique em “Salvar”. Sua base de dados foi criada. Agora,
você precisa escolher as moedas.
 

Dicas úteis

• Após criar uma nova base de dados, certigique-se de ir à lista de moedas e selecionar a moeda padrão,
caso ela ainda não tiver sido selecionada

• Se uma conta foi copiada, o balanço de abertura da conta na nova base dedados será igual ao balanço da
conta na base de dados original. Isto é conveniente se, por exemplo, cada ano você abrir uma nova base
de dados e arquivar a antiga.
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Seleção de moeda
A primeira coisa a se fazer é selecionar as moedas com as quais você deseja trabalhar. Para abrir a lista
de moedas, vá ao menu “Diretórios” e clique em “Moedas”. A lista contém todas as moedas do mundo, bem
como metais preciosos. Você também pode incluir suas próprias moedas, incluindo “moedas virtuais”. As
moedas selecionadas são exibidas primeiro, moedas não selecionadas aparecem em cinza e a moeda padrão
é marcada com uma estrela. Se vocẽ selecionar as moedas da base de dados de demonstração, dólares e
euros já estarão na lista. Para encontrar e adicionar uma moeda, digite seu código alfabético ou parte do nome
no campo de pesquisa abaixo. Por exemplo, digitando “GBP” irá deixar apenas uma moeda na lista: a libra
esterlina.
 

 
Clique duas vezes em uma moeda para ver suas propriedades. Por conveniência, é melhor renomeá-la para
“Libras” e mudar a designação de “GBP” para o símbolo £ (você pode copiar o símbolo diretamente daqui). O
código da moeda é usado para carregar taxas de câmbio da internet. Códigos para moedas já incluídos não
podem ser mudados. Desmarque a opção “Ocultar moeda” para torná-la disponível para uso. Clique em “OK”.
Pronto, sua moeda já está pronta para ser usada.
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Certifique-se de definir a moeda atual selecionando-a na lista e clicando em “Definir como padrão”. Um balanço
total para todas as contas será exibido na moeda atual e as quantias serão calculadas utilizando-a em vários
outros lugares. Você pode ocultar moedas não utilizadas selecionando-as na lista e clicando em “Desativar”.
Após selecionar suas moedas, siga para a criação de contas.
 

Dicas úteis

• No campo “Símbolo”, você pode adicionar um espaço para separar a quantia do símbolo da moeda.
• Você também pode selecionar o alinhamento do símbolo: à esquerda ($100) ou à direita da quantia (100$).
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Criação de conta
O segundo passo é a criação de uma conta. No menu “Diretórios”, clique em “Contas”. Uma lista de contas irá
aparecer. Uma conta neste programa reflete uma conta bancária real ou outros lugares onde dinheiro possa ser
guardado: carteira, poupanças de emergência, fundos eletrônicos, etc.
 

 
Para criar uma nova conta, clique em “Adicionar” e então selecione “Conta”. Na janela que aparecer, digite
o nome da conta (por exemplo, “Dinheiro”), selecione o símbolo e a moeda da conta e digite o balanço de
abertura, ou seja, o valor atual da conta (ou quantidade em sua carteira). Clique em “OK” para criar a conta.
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Adicione o resto de suas contas ao programa seguindo o mesmo procedimento. Após todas as contas terem
sido criadas, prossiga para a criação de categorias.
 

Dicas úteis

• As contas podem ser agrupadas por categorias, o que pode ser bastante conveniente caso você tenha um
grande número de contas.

• Contas que raramente são usadas podem ser ocultadas. Ocultando contas evita confusões e, se
necessário, elas podem ser rapidamente reativadas (clique em “Contas” na barra de ferramentas e marque
a caixa perto de “Ocultar contas”).

• O balanço de abertura pode ser inserido como uma transação de entrada, o que em alguns casos é mais
conveniente.
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Criando categorias
A contabilidade doméstica é baseada no ordenamento de receitas e despesas em categorias. Isto facilita a
visualização de quanto dinheiro está sendo gasto e em quê e a análise e redução de gastos desnecessários.
Este sistema de categorias se dá atravpes de um diagrama de árvore ilimitado: cada categoria pode conter
sub-categorias próprias, que também podem ter sub-categorias e assim por diante. Em geral, a classificação
de despesas neste programa é altamente sofisticada você pode ordenar transações por membro da família,
beneficiário e projeto, adicionar transações importantes às favoritas e definir status de transações. Isto facilita o
acompanhamento de todos seus fundos, de uma visão geral até os mínimos detalhes.
 
No menu “Diretórios”, selecione “Categorias”. Uma lista de categorias irá aparecer. Se você tiver utilizado
categorias da base de dados de demonstração, já haverá diversas categorias listadas. Você pode arrastar e
soltar categorias de uma para outra e rearranjá-las usando os botões na barra de ferramentas à direita.
 

 
Para criar uma categoria, clique em “Adicionar”. Digite o nome da categoria e selecione um ícone.
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Uma árvore de categorias aproximada pode ser criada imediatamente ou categorias podem ser adicionadas
conforme necessidade, no instante em que uma entrada for registrada. Não é necessário se preocupar muito
com isso; a experiência nos demonstra que você irá rearranjar categorias diversas vezes conforme for usando o
programa. O programa possui todas as ferramentas necessárias para facil e rapidamente transferir transações
de uma categoria para outra, para reordená-las e reclassificar despesas (edição em lote e filtros, desfazer e
refazer quaisquer mudanças). Crie várias categorias ou prossiga para a contabilidade de despesas.
 

Dicas úteis

• Você pode especificar um tipo de categoria (receita ou despesa) clicando no botão ao lado de seus nomes.
Categorias de receitas não aparecem na lista ao criar uma transação de de despesa e vice-versa.

• Ao excluir uma categoria, todas as transações daquela categoria iram para o nível superior. Para
rapidamente transferir todas as transações de uma categoria para outra, arraste a primeira categoria para a
segunda com o mouse (tornando a segunda categoria superior à primeira) e exclua a sub-categoria.

• Para transferir uma categoria para a raiz, arraste-a para uma posição livre ou clique em “Mover para a raiz”
no menu de contexto.
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Contabilidade financeira
Agora que já completamos nossos preparativos, estamos prontos para o processo de contabilidade
propriamente dito, digitando dados no programa. Existem pelo menos duas maneiras básicas de gerenciar
finanças pessoais: digitando despesas totais, usando apenas algumas categorias básicas ou digitando-as
em detalhes, anotando cada pequena despesa individualmente. Recomendamos que você comece com a
primeira opção, criando diversas categorias básicas de nível superior: Alimentação, Vestuário, Aluguel (e outros
pagamentos regulares obrigatórios), Diversão e Outros. Isto irá poupar consideravelmente seu tempo e, mais
tarde, se você sentir a necessidade de digitar mais detalhes, você pode sub-dividir as categorias em sub-
categorias e mudar para uma contabilidade mais detalhada. Transações previamente digitadas também podem
ser facilmente organizadas usando edição em lote.
 
Vá à lista de transações. No menu “Visualizar”, selecione “Lançamentos” ou clique no botão de mesmo nome na
barra de ferramentas.
 

 
Para criar uma nova transação, clique em “Adicionar” e selecione “Transação” na lista. Digite o nome da
transação, data e quantia – dados mínimos exigidos para entrar uma despesa no programa. Clique em
“Configurações avançadas” e selecione a categoria da transação no menu que aparecer.
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Recomendamos que você utilize nomes lógicos e únicos para as transações. Por exemplo, “Alimentação”,
“Vestuário” ou “Bebidas alcoólicas”, se você estiver registrando despesas totais. Ou “Pão”, “Sapatos” ou
“Vinho”, se você estiver mantendo contas detalhadas. Isto irá lhe permitir no futuro que novas despesas sejam
registradas apenas utilizando as primeiras letras do nome e selecionando a transação na lista. A categoria,
quantidade e outros parâmetros serão automaticamente preenchidos. Apenas ajuste os campos necessários e já
está pronto.
 
As receitas são registradas no programa da mesma maneira: você pode selecionar o tipo da transação na barra
do topo. Ao transferir fundos de uma conta para outra, se as contas utilizarem moedas diferentes, você precisa
especificar a taxa de câmbio. O programa fornece a taxa de câmbio atual automaticamente, mas provavelmente
será necessário que ela seja ajustada para refletir a taxa com a qual a transação foi efetivada.
 

Contabilidade financeira é apenas o começo
Agora que você domina a contabilidade financeira com o programa e assim que você tiver coletado dados
suficientes, você pode ir para a parte divertida. Contabilidade financeira não é limitada meramente ao registro de
despesas. Registro de despesas sem uma análise posterior é inútil. Planjera o orçamento de sua família é onde
você de fato quer utilizar seu tempo, e é por isso que você precisa de um software de contabilidade financeira.
Recomendamos também que você leia este arquivo sobre Como usar seu software de finanças pessoais da
maneira certa.
 

Dicas úteis

http://www.alzex.com/pt/
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• Clique no botão “+” próximo ao campo “Quantia” para exibir campos adicionais para preço e quantidade.
Você pode preencher qualquer um dos dois; o terceiro será preenchido automaticamente.

• Você pode rapidamente repetir despesas copiando transações já existentes. Selecione a transação e clique
em “Copiar” na barra de ferramentas à esquerda ou no menu de contexto. Na janela que aparecer, digite as
mudanças necessárias em clique em “OK”. Você pode copiar categorias da mesma forma. Neste caso, as
categorias no dialógo de criação da transação já serão completadas.

• Você pode facilmente transferir uma ou mais transações de uma categoria para outra simplesmente
arrastando-as com o mouse. Para mais operações complexas com um grupo de transação, utilize a edição
em lote.

• Digite não apenas as despesas atuais no programa, mas também todas as principais despesas que
estiverem pendentes. Suponhamos, por exemplo, que no próximo inverno você precise de novos sapatos.
Digite isto no programa e especifique uma quantia aproximada. Esta é uma maneira simples mas eficaz de
se planejar, evitando ficar sem saldo quando você menos esperar.t it.
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Sincronização
 

 
Vários usuários podem trabalhar com um único arquivo de banco de dados e sincronizar as alterações pela
Internet ou pela rede local. Basta colocar um arquivo de banco de dados em uma pasta de rede compartilhada
ou na nuvem (instale o aplicativo do cliente de nuvem correspondente primeiro: Dropbox, OneDrive, etc e o
conteúdo da nuvem aparecerá no seu PC como uma pasta comum).
Em seguida, trabalhe com o arquivo como de costume: clique duas vezes para abri-lo e todas as alterações que
você fizer aparecerão em outros dispositivos e vice-versa: as alterações feitas por outros usuários aparecerão
em seu programa em alguns minutos.
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Gerenciando dados
Adicionar, editar e apagar lançamentos, eventos, dívidas e objetivos financeiros.

 
O Alzex Personal Finance oferece várias ferramentas úteis para facilitar o seu uso do programa e economizar o
seu tempo.
 
Histórico. Este botão o ajuda a inserir lançamentos frequêntes sem precisar digitar os dados em todos os
campos do formulário manualmente. Apenas selecione da lista e faça pequenas edições, se necessário. Outros
campos já estarão completos com os dados.
 
Criando cópias. Você pode copiar qualquer lançamento ou categoria e fazer edições, se necessário.
 
Preenchimento automático. Você pode selecionar um lançamento de uma lista de nome disponíveis ou inserir
as primeiras letras, e o programa completa com o nome apropriado.
 
Salvando os dados de lançamentos recentes. Você pode criar vários lançamentos post factum (posteriores)
facilmente, sem a necessidade de inserir o dado de cada lançamento.
 
Calculadora embutida. Para abrir a calculadora embutida, selecione  Ferramentas > Calculadora ou clique
no botão que você pode encontrar em todos os campos para inserir um número ou uma quantia. A calculadora
realiza operações básicas de aritmética e guarda os números na memória. A memória não é limpa após o
fechamento da calculadora, assim os dados guardados podem ser usados mais tarde.
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Edição de lote
A maneira mais fácil de se configurar uma categoria ou um membro da família é selecionar um ou mais
lançamentos e arrastá-los com o mouse até a categoria necessária. A edição de lotes permite que você
configure uma categoria para um grupo de gravações e nomeie-a, defina o estado, esconda as gravações de
outros usuários, proteja da edição e muito mais. Selecione várias gravações (você pode usar os filtros para
selecionar as gravações), abra o painel para edição de lotes e selecione o comando.
 

Categorize

Organiza itens selecionados em categorias, membros da família ou adiciona etiquetas.

Marcar

Marcar ou desmarcar lançamentos selecionados.

Estado

Configura o estado do lançamento (não compensado, lançamento ativo, reconciliado).

Renomear

Renomeia os itens selecionados.
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Acesso

Acesso restrito a itens selecionados (Rer; escrever, visibilidade, dono). (esta função está disponível
apenas na licensa comercial)

Ocultar
Esconde o painel de edição de lote.
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Resumo da interface
Aqui você possui uma visão geral das contas, empréstimos, taxa de câmbio, calendário e listas de lançamentos
ou eventos por dias.
 

Configurações do calendário

Mostra o mês atual independente do período de tempo selecionado.

Calendário
O calendário mostra os lançamentos e eventos.

Visualizar
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• Mostra os lançamentos ous os eventos.
• Mostra todos os dias na lista, incluindo aqueles em

branco.
• Classifica os dados em ordem crescente ou decrescente.
• Seleciona as colunas em uma lista de lançamentos /

eventos.

Agrupar por

Grupo de lançamentos / eventos por categorias, membros da família, recebedores ou projetos.

Painel de configurações
Ver Opções de visualização.

Filtros
Mostrar/ ocultar o painel de filtro.

Ações
Mostrar / ocultar o painel de ações.

Lançamentos não finalizados
Lista de lançamentos / eventos que estão esperando por aprovação.

Moedas
Lista de moedas disponíveis e taxas de câmbio.

Balanço geral
Balanço geral de todas as contas, empréstimos e totais.

Lançamentos / Eventos
Lista de lançamentos ou eventos agrupados por dias.
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Menu principal

Arquivo

• novo - criar uma base de dados nova.
• Abrir - abrir um arquivo de base de dados.
• Salvar - salva mudanças no arquivo de base de dados. O programa salva as mudanças

automaticamente a cada 15 minutos e quando você sai dele.
• Salvar como... - criar uma cópia da base de dados atual.
• Reabrir - abre um arquivo de base de dados aberto recentemente.
• Configurar senha - Configura ou remove uma senha para o usuário atual.
• Imprimir - Imprime a visualização atual.
• Sair - fecha o programa.

Editar

• Desfazer a última ação.
• Refazer a última ação.

Visualizar
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• Visão geral - ver uma breve informação sobre as contas, taxas de câmbio, calendário, transações e
eventos recentes.

• Lançamentos - visualize, adicionar, editar e apagar transações.
• Calendário - visualizar transações e eventos agrupados por dias. Balanços de contas e fluxo de

dinheiro.
• Planejamento- ver transações e eventos agendados.
• Eventos e tarefas - visualizar tarefas e eventos.
• Orçamento - monitorar economias e orçamentos.
• Empréstimos - acompanhar gastos e créditos.
• Relatórios - gráficos e relatórios.

Diretórios

• Moedas.
• Contas.
• Categorias, membros da família, beneficiário, projetos e

etiquetas.
• Usuários.

Tools
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• Exportar para QIF, CSV e TXT.
• Importar de QIF, OFX, CSV, TXT e PFD (bases de dados do Personal

Finance).
• Reconciliação de contas com um acordo bancário.
• Calculadora - abre uma calculadora embutida.
• Campos adicionais - definindo campos de lançamentos adicionais.
• Configurações de aplicação (Visualizar, idioma, backups automáticos, etc.)

Ajuda

• Ajuda - manual do usuário.
• Abre o manual do usuário online ou baixa uma cópia deste manual em PDF para

impressão.
• Visite a página da Web do Personal Finance.
• Procure por atualizações.
• Compre o programa ou insira a chave de registro.
• Sobre...
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Barra de tarefas

Visão geral
Uma breve informação sobre as contas, taxas de câmbio, calendário, lançamentos e eventos recentes.
Modo de visão geral.

Lançamentos
Operações de conta, adicionar, editar e apagar transações . Gerenciando transações.

Calendário
Os lançamentos e eventos são agrupados por dia. Balanços de contas e fluxos de caixa. Usando o
calendário.

Planejamento
Lista de lançamentos agendados e eventos.

Eventos e tarefas
Lista de tarefas e eventos. (esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Orçamento
Acompanhando as economias e o orçamento.

Empréstimos
Acompanhando os ganhos e gastos.

Relatórios
Gráficos e relatórios.

Moedas
Lista de moedas e taxas de câmbio.

Contas
Lista de contas.

Categorias
Lista de categorias, membros da família, beneficiários, projetos ou etiquetas.

Usuários
Lista de usuários.
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Configurações
Configuração das aplicações

http://www.alzex.com/pt/


Alzex Personal Finance Pro guia do usuário

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/pt/

Opções de visualização
A aparência e as opções no painel dependem do modo selecionado.
 

Contas
Mostra ou oculta o painel esquerdo (contas ou calendário). Este painel não esta disponível em alguns
modos.

Visualizar
Selecione colunas e outras opções de visualização, dependendo do modo atual.

Agrupar por
Agrupa lançamentos (eventos, gastos) por categorias, membros da família, beneficiários e projetos. Os
lançamentos também podem ser agrupados por contas e descrições.

Período

A extensão atual dos lançamentos ou dos eventos. Os itens que não estiverem neste período, não são
apresentados.

• Voltar - anterior período
• Avançar - próximo período
• Botão central - seleciona um dos períodos pré-definidos (dia atual, semana, mês, trimestre e ano).

Filtros

Mostra ou oculta o painel de filtro. Você pode usar o menu suspenso para selecionar um filtro cujo
estado seja salvo, após reiniciar o programa.

Ações
Apresente ou oculta os painéis de ação. botões de adicionar, editar ou apagar e o painel de edição de
lote.
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Filtros
O Alzex Personal Finance possui um sistema de filtro poderoso e flexível. O número de filtros disponíveis
depende do modo selecionado. Selecione o valor desejado da lista suspensa e clique no botão para habilitar
o filtro. Para selecionar vários valores, abra a lista e clique em "Selecionar categorias (contas, etiquetas)". Isto
abrirá a janela onde você poderá usar os botões Ctrl ou Shift para selecionar vários itens.
 

Contas

Filtrado por contas. Você pode selecionar uma ou mais contas.

Categorias, família, beneficiários, projetos e etiquetas

Filtrado por categorias, membros da família, etc.

Status, prioridade e outros

Escolhas particulares de filtros dependem do modo de conta.

Procurar
Mostra os registros contidos em uma restrição específica.
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Ações

Adicionar
Criar uma nova entrada (Lançamentos, divisões, eventos, tarefas etc.)

Copiar
Copia o item selecionado. Se você selecionou uma categoria ou um beneficiário, o programa criará uma
entrada com informações sobre a categoria.

Etitar
Edit the selected item

Apagar
Apaga todos os itens selecionados

Edição de lote
Mostra o painel para a edição de lote
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Contas
A lista de contas está disponível nos modos de Lançamentos e Calendário. Você pode ver o nome da conta,
ícone, balanço atual na conta corrente, e comentários (se disponíveis). Quando uma ou mais de contas (grupo)
estiverem selecionadas, você pode ver os lançamentos associados com aquela ou aquelas contas. Para ver
todos os lançamentos, você deve selecionar "Todas as contas". Este modo permite que você tenha uma visão
ampla, incluindo o total de dinheiro na conta padrão e os lançamentos de todas as contas. Assim é fácil de ver
quanto dinheiro é gasto em petróleo e comida de todas as contas. Gerenciando as contas.
 

Balanço geral
O balanço geral na moeda principal.

Grupo
As contas podem ser organizadas em grupos.

Conta selecionada
Ícone, nome e balanço na moeda da conta. Você pode selecionar uma conta, todas as contas, grupo ou
várias contas com os botões Ctrl e Shift

Balanço
O balanço da conta para o dia atual. Histórico e previsões do balanço por dia podem ser vistos no
calendário.
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Imprimir
O programa pode imprimir uma lista de lançamentos, empréstimos, relatórios, etc. A lista é impressa exatamente
como apresentada na tela. Se alguns ramos da árvore estiverem falhas, os seus conteúdos não serão
impressos.
 
Em alguns casos (empréstimos e orçamento), uma entrada selecionada pode ser impressa em detalhes
(Selecione a opção imprimir na caixa de impressão). O programa  imprime a informação sobre o empréstimo e
lista os pagamentos, ou informações sobre o item orçamentário e gráfico de previsões ou histórico deste item.

Imprimir
Clique neste botão para abrir a caixa de impressão.
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Definindo a senha
Você pode proteger o seu banco de dados do acesso não autorizado através de uma senha. Para isto, vá ao
menu principal e selecione Arquivo > Definir Senha.
 

Senha
Insira a senha. Deixe estes campos em branco se desejar remover a senha.

Confirmação
Insira a senha novamente para evitar erros.

Dica da senha
Insira uma dica para o caso de esquecer a senha.
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Calculadora
O programa possui uma calculadora embutida. Para abrir a calculadora, selecione Ferramentas > Calculadora.
Lá também há um botão para abrir a calculadora em todos os campos, para inserir um valor numérico ou uma
quantidade. A calculadora permite que você realize operações básicas de aritmética e salve os números na
memória. A memória não é limpa após fechar a calculadora, o que significa que os dados salvos podem ser
usados mais tarde no programa.
 

Memória
Usando a memória.

• Limpar a memória.
• Recuperar um número da memória.
• Salvar um número na memória.
• Adicionar um número ao conteúdo atual da

memória.

Redefinir

• Limpa o campo de
entrada.

• Calculadora redefinida.

Salvar resultados
Fecha a janela e coloca o resultado em um campo de entrada.
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Moedas
O programa suporta um número ilimitado de moedas. As moedas representam quase todos os países do mundo
e metais preciosos. Se for necessário, você pode adicionar as suas próprias moedas, incluindo as virtuais.
Através dessa seção, você pode acompanhar o seu dinheiro e outras coisas (metais, combustível, unidades de
medida).
 
Ative uma moeda ou moedas. Defina a moeda padrão. Uma vez feito, você poderá baixar as taxas de câmbio
atuais da Internet.
 

Moedas
Lista das moedas disponíveis. As moedas habilitadas estão no topo da lista, as desabilitadas estão em
cinza. por haverem mais de 200 moedas diferentes, é recomendado que a maioria delas esteja
desabilitada. A moeda padrão está marcada com uma estrela.

Adicionar
Adiciona uma moeda nova, existente ou virtual.

Editar
Edita a moeda selecionada.

Apagar
Apaga a moeda da lista. As moedas pré-instaladas não podem ser apagadas.

Definir como padrão
Definir a moeda padrão. Esta moeda é usada para mostrar o balanço geral e também é usada em todo
lugar em que uma moeda em particular não possa ser especificada.

Desativar
Desativa (oculta) ou ativa a moeda selecionada.

Taxas de câmbio
Editar as taxas de câmbio.
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Atualização ex. taxas
Baixa as taxas de câmbio da internet.

Procurar
Mostra as moedas que possuem uma restrição especificada.
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Moeda

Nome
Nome da moeda.

Símbolo
Símbolo da moeda.

Código
Código da moeda para atualizar as taxas de câmbio pela internet (no ISO 4217). O código das moedas
pré-instaladas não podem ser modificados.

Ocultar
Desativa a moeda.

Padrão
Define a moeda padrão.

Atualizar as taxas de câmbio
As taxas de algumas moedas não podem ser atualizadas pela internet (por exemplo, a virtual).
Desmarque a caixa para não receber a mensagem de erro durante as atualizações.

Alinhamento
Alinhamento de um símbolo, direito ou esquerdo. Algumas moedas podem possuir um símbolo à
esquerda ($100), outras possuem ele À direita (100€).

Formato
O número de dígitos após a vírgula. Algumas moedas não possuem "centavos" (yen japonês), algumas
são divididas até 1000 "centavos". Esta opção afeta somente quando a quantia é apresentada no

programa. Cálculos internacionais são feitos com a precisão máxima - mais de 10 dígitos após a vírgula.
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Taxas de câmbio
Você pode editar as taxas de câmbio manualmente ou baixá-las da internet.
 

Primeira moeda
Selecione a primeira moeda.

Segunda moeda
Selecione a segunda moeda.

Taxa de câmbio
Insira a taxa de câmbio.

Baixar as taxas
Baixar as taxas da internet.
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Baixar a as taxas da Internet

Atualizar automaticamente
O programa pode ser configurado para baixar a versão mais atual das taxas de câmbio ao uma vez por
dia, automaticamente, assim que você iniciá-lo.

Servidor
Selecione o servidor. O Yahoo suporta mais moedas e funciona muito mais rápido do que o Google.

 

http://www.alzex.com/pt/


Alzex Personal Finance Pro guia do usuário

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/pt/

Contas
As contas representam o método principal para separar os lançamentos (gastos e ganhos). Normalmente, a
conta no programa representa a sua conta real. As contas podem ser agrupadas. Cada conta deve possuir uma
moeda ligada.
 

Adicionar
Cria uma nova conta ou grupo.

Editar
Muda as configurações de conta.

Apagar
Apaga uma conta. Todos os lançamentos associados com esta conta são apagados também. Então
tome cuidado para não perder nenhum dado importante!

Ordenar
Selecione uma conta e clique nos botões Subir  / Descer para movê-la para cima e para baixo.

Balanço inicial
Balanço inicial de uma conta.
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Conta

Nome
Nome da conta.

Esconder conta
Você pode ocultar uma conta que não usa regularmente. Você pode ativar a visualização de contas
escondidas no painel de configurações.

Comentário
Descrição da conta.

Ícone
O programa permite que você mude entre uma variedade de ícones para facilitar a sua distinção entre
contas.

Grupo
Seleciona um grupo de conta.

Moeda
Cada conta deve ser ligada a sua própria moeda.

Novo grupo
Cria um novo grupo.

Moedas
Abre a lista de moedas.
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Balanço inicial
Balanço inicial de uma conta, dinheiro na conta no momento de sua criação.

Direitos de acesso
Gerencia os direitos de acesso.
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Grupo de conta
As contas podem ser agrupadas. Os grupos são os mesmos que das configurações de conta, exceto pelo
balanço inicial.
 

Nome
Nome do grupo

Comentário
Descrição do grupo

Ícone
Ícone do grupo

Moeda
Parecido com uma conta, você deve ligar uma moeda a um grupo. O balanço é igual à soma dos
balanços das contas que pertencem a este grupo, levando em conta as taxas de câmbio se as moedas
forem diferentes.

Lista de moedas
Abre a lista de moedas.

Direitos de acesso
Gerencia os direitos de acesso.
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Reconciliação
A reconciliação de contas é um processo de reconciliação com o seu balanço atual no programa e a informação
obtida pela declaração do banco para garantir que estas quantidades se reconciliem. Talvez você já tenha criado
e inserido alguns lançamentos no programa, mas eles ainda não refletiram na declaração do banco. Ou talvez o
banco tenha ajustado os lançamentos na sua conta e você não refletiu estes ajustes no programa.
 
Para reconciliar uma conta, você deve abrir a caixa de Reconciliação (Ferramentas > Reconciliação), selecionar
uma conta, data e inserir a quantidade especificada na declaração do banco, então o programa pode comparar
com os seus próprios dados. Se o programa disser que o balanço está de acordo, clique em Reconciliar.

Conta
Selecione uma conta para reconciliação.

Data
Data de reconciliação.

Balanço atual
Insira o balanço atual na conta.

Balanço calculado
Insira o balanço no programa.
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Diferença
Diferença entre o balanço real e o balanço no programa. Se a diferença for igual a zer, você deve
ajustar o balanço.

Selecionar tudo
Seleciona todos os lançamentos.

Limpar tudo
Desmarca todos os lançamentos.
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Categorias
O Alzex Personal Finance é baseado na idéia de dividir os ganhos e os gastos por categorias. Isto permite que
você veja as áreas de gastos e a quantidade de dinheiro gasto sem precisar analisar os relatórios. O sistema de
categorias é feito na forma de uma árvore com ramos ilimitados. Cada categoria pode possuir as suas próprias
sub-categorias, e as sub-categorias podem possuir as suas próprias sub-categorias. Além disso, as transações
podem ser separadas por membros da família e definidas com etiquetas especiais. Como resultado disso, você
pode avaliar o fluxo de dinheiro com facilidade, iniciando de uma visão mais ampla e em seguida entrar nos
menores detalhes.
 
O sistema de categorias permite que você separe os lançamentos por seus tipos. Isso ajuda você a saber
exatamente quanto dinheiro é gasto em quais categorias, apontar áreas de gasto excessivo e cortar gastos
desnecessários. O mesmo pode ser dito sobre a separação por membros da família, beneficiários e projetos. As
etiquetas são como categorias. Contudo, a transação pode possuir apenas uma categoria e um número ilimitado
de etiquetas.
 
Para mover uma categoria para outra, apenas arraste-a com o mouse. Arraste a categoria para um lugar vazio
para movê-la para a raiz.
 

Lançamentos
Lista de categorias para os lançamentos.

Eventos
Lista de categorias para os eventos. (esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Orçamento
Lista de categorias para os itens do orçamento e economias.

Empréstimos
Lista de categorias para os débitos e créditos.
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Membros da família
Lista dos membros da família

Beneficiário
Lista dos beneficiários. (esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Projetos
Lista dos projetos. (esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Etiquetas
Lista das etiquetas.

Adicionar
Adicionar uma nova categoria (membro da família, etiqueta, etc.).

Adicionar sub
Adiciona uma categoria de sub para a categoria selecionada.

Editar
Editar uma categoria.

Apagar
Apagar uma categoria. Todos os lançamentos desta categoria serão movidos para uma categoria
parente.

Classificar

Classifica categorias. Move um item para cima ou para baixo, classifica uma árvore inteira em ordem
alfabética.
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Categoria

Nome
Nome da categoria (membro da família, etiqueta, etc.).

Ícone
Clique no botão para selecionar um ícone para a categoria.

Comentário
Descrição da categoria.

Direitos de acesso
Gerenciar os direitos de acesso.
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Lançamentos
Os lançamentos no seu conceito chave no programa. Um lançamento é qualquer movimento de fundos, como
despesas, ganhos ou transferência de dinheiro de uma conta a outra. O lançamento deve ser associado com
uma das contas (ou duas contas do caso de dinheiro ser transferido de uma para a outra). Lançamentos e
divisões. Para ver os lançamentos associados com uma certa conta, você deve selecionar esta conta da lista à
esquerda. Você também pode arrastar colunas por cabeçalhos para personalizar a sua ordem.

 

Contas

• Mostra / oculta o painel de conta.
• Seleciona uma conta de uma lista

suspensa.
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• Seleciona para mostrar as contas
ocultas.

Visualizar

• Divide as transações em ganhos e gastos.
• Organiza transferências em um grupo separado.
• Organiza os lançamentos de pagamentos de empréstimos em um grupo

separado.
• Mostra o total.
• Mostra os lançamentos futuros (agendados e criados para uma data futura).
• Seleciona colunas em uma lista de lançamentos.

 

Agrupar por

Agrupa lançamentos por categorias, membros da família, beneficiários, projetos, divisões e descrições..

Painel de configurações
Visualizar opções.

Filtros
Mostrar/ ocultar o painel de filtro.

Ações
Mostrar/ ocultar o painel de ações.

Contas
Mostrar/ ocultar o painel de contas.

Cabeçalho
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Clique no cabeçalho para organizar os dados nesta coluna. Clique com o botão direito no cabeçalho para
configurar a aparência e a ordem das colunas.

Planejamento de lançamentos

As transações planejadas estão em cinza e possuem o ícone de agendamento na coluna de Data.

Transações não autorizadas

As transações não autorizadas não influenciam no balanço. Eles estão em cinza e ficam de fora.

Transações

As transações são agrupadas por categorias.

Total

Ganhos menos gastos para o período selecionado.
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Lançamentos
Os lançamentos podem ser de três tipos: gastos, receitas ou transferência de dinheiro de uma conta a outra. Se
você transferir o dinheiro entre contas com moedas diferentes, pode precisar inserir a taxa de câmbio. A taxa é
inserida automaticamente do diretório correspondente, mas você pode mudar isto para qualquer lançamento.
 
Para criar um novo lançamento, você deve inserir ao quantidade mínima de dados do lançamento, data e conta.
As outras coisas são opcionais.
 
 

Tipo

Tipo de um lançamento - gasto, receita ou transferência.

Histórico

Este botão o ajuda a inserir os lançamentos recorrentes sem a necessidade de digitar os dados em
todos os campos do formulário. Para isto, selecione o lançamento da lista e faça edições se necessário.
Outros campos estarão completos com dados automaticamente.

Configurações avançadas

Abre a aba de configurações avançadas.
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Conta
A Conta do qual o dinheiro será creditado ou debitado. Se você transferir dinheiro, contas específicas de
crédito e débito e taxas de câmbio (se as moedas das contas forem diferentes).

 

Soma

A quantidade do lançamento na moeda da conta. Clique em Soma, botão (+) para mostrar campos
adicionais: preço, quantidade e desconto (taxa/desconto). Você pode inserir dados em qualquer um dos
dois campos (valor, quantidade e soma), o último é calculado automaticamente.

A taxa/desconto é inserido como um número (não porcentagem). Se o número for positivo, é uma taxa
(quantidade total do lançamento será acrescida por este número). Se o número for negativo, é um
desconto (a quantidade do lançamento será reduzida por este número)

Data
Data do lançamento. De forma padrão, é o dia atual ou dia da última entrada de lançamento. Este
campo está inativo se o planejamento estiver configurado.

Descrição
Descrição de um lançamento. Você pode escolher uma descrição da lista de lançamentos que foram
inseridos anteriormente e são relacionados com a categoria selecionada.

Estado
Estado da transação - Completa, incompleta, reconciliada. Os lançamentos incompletos não influenciam
no balanço.

Comentário
Aqui você pode digitar qualquer texto que descreva o lançamento.
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Categorização
Esta opção permite que você especifique a categoria, membro da família, adicione etiquetas, etc. Ler
mais...

Campos a mais
Três campos a mais para cada lançamento.

Arquivos
Links para arquivos externos.

Planejamento
Configura o planejamento para o lançamento.

Moeda

A moeda de um lançamento pode ser diferente da moeda de uma conta (por exemplo, você retira
dólares de uma caixa registradora e possui uma conta em euros) Neste caso, selecione a moeda de um
lançamento e a caixa de câmbio de uma conta.

Direitos de acesso
Restrições de acesso.
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Divisão
Uma divisão é um grupo de lançamentos com propriedades em comum. Ela pode conter lançamentos de todos
os tipos, ganhos, gastos e transferências.
 
Você pode especificar a categoria, desconto, membro da família ou adicionar etiquetas a todos os lançamentos
da lista.
 

Adicionar
Adicionar nova linha.

Copiar
Copia a linha selecionada.

Histórico

Este botão o ajuda a inserir lançamentos recorrentes sem precisar inserir os dados de todos os arquivos
do formulário. Simplesmente selecione o lançamento da lista e mude os valores (quantidade, soma) se
necessário. Os outros campos serão completados com os dados automaticamente.
 

Apagar
Apaga a linha selecionada.
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Tipos de lançamentos
Clique no botão para selecionar o tipo de lançamento - ganho, gasto e transferência.

Configurações de transferência

• Saque da conta selecionada
• Soma
• Taxa de câmbio (se necessário)
• Soma
• Conta alvo

Configurações

• Debitar ou creditar de uma conta para todos os lançamentos, data, estado, descrição e
comentários.

Campos customizados
Campos customizados de um lançamento.
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Arquivos
Links para arquivos externos.

Direitos de acesso
Gerenciando o acesso.
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Categorização
Lançamentos (e outras gravações) podem se organizados em categorias e membros da família, você pode
adicionar um número indeterminado de etiquetas a eles.
 

Categorização

Selecione uma categoria, membro da família, etc. Clique no botão para abrir janela para selecionar uma
categoria. Aqui você também pode adicionar uma nova categoria. Clique na seta para selecionar uma
categoria rapidamente de uma lista.

Etiquetas

Lista de etiquetas de lançamentos.

Adicionar ou apagar uma etiqueta
Clique em Adicionar (+) para selecionar uma etiqueta da lista.
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A opção "Selecionar etiqueta" abre a janela onde você pode adicionar novas etiquetas ou selecionar
várias delas.
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Campos customizados
O programa possui três campos customizados para cada lançamento (dois textuais e uma caixa de verificação).
Eles podem ser usados para inserir informações necessárias, como o número de recibo, confirmação, número
do lançamento na declaração bancária, etc. Você pode renomear os campos customizados ao clicar em no
botão "..." através das ferramentas do menu principal
 

Customizar
Clique neste botão para renomear os campos customizados.
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Links para arquivos externos
Lançamentos, divisões ou eventos podem ser ligados a arquivos externos. Estes arquivos não ficam guardados
na base de dados, apenas os links.
 

Arquivos
Dê um clique duplo em um arquivo para abrí-lo em um programa externo.

Adicionar
Adicionar um link ao arquivo.

Apaga
Apaga um link.

Botão
Mostrar um arquivo no Windows Explorer.
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Calendário
O calendário apresenta todos os pagamentos para qualquer dia passado ou futuro, assim como o balanço
no final do dia. Cada célula do calendário corresponde a um dia. De forma padrão, o programa apresenta
informações para um mês, mas você pode selecionar o período de tempo que desejar. Cada células apresenta
lançamentos ou eventos para aquele dia, eles podem já existir ou serem planejados, assim como o total dos
ganhos e gastos para o dia e balanço.
 

Contas

Mostrar / Ocultar o painel de contas.

Visualização
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• Mostra os lançamentos ou
eventos

• Mostra o fluxo de caixa
• Mostra o balanço
• Seleciona a altura mínima da

célula

Agrupar por

Agrupa os lançamentos ou eventos em categorias, membros da família, beneficiários ou projetos.

Configurando o painel
Opções de visualização.

Filtros
Mostrar / Ocultar o painel de filtros.

Fluxo de caixa

A quantidade de entrada e gastos para um dia.

Balanço

O balanço do conta ao final do dia.
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Planejador
O planejador cria lançamentos regulares (por exemplo, contas mensais para o apartamento, telefone, internet,
etc.). Estes lançamentos são criados automaticamente em um tempo pré-definido, assim você não precisa fazer
nada manualmente. Você deve inserir todos os dados de lançamentos e configurar o planejamento apenas uma
vez.
 
Na lista dos lançamentos planejados, abaixo da coluna "Data", você pode ver o estado do planejamento (ativo
ou não) e ver a data do evento mais próximo. O menu contexto do lançamento planejado possui uma opção
camada "Aceitar" que permite que você crie um lançamento instantaneamente. Assim, é fácil criar transações
similares que não podem gerar um planejamento (aqueles que ocorrem ocasionalmente). Se o planejamento
estiver disponível, uma transação é criada após clicar no botão aceitar. Neste caso, o planejamento é movido
para a data do próximo evento. Configurando um lançamento planejado.
 

Visualizar
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• Muda entre as listas de lançamentos planejados e eventos.
• Separa os lançamentos em ganhos e gastos.
• Organiza os lançamentos em um grupo separado\.
• Organiza os empréstimos e lançamentos pagos novamente em um grupo

separado.

Agrupar por

Agrupa lançamentos planejados ou eventos por categorias, membros da família, beneficiários ou
projetos.

Filtros
Mostrar / ocultar o painel de filtro.

Ações
Mostrar / ocultar o painel de ações.

Data e estado

A data do próximo evento e o estado do planejamento (ativo ou não).

Quantidade transferida

Perceba que a quantidade transferida é igual a zero porque você selecionou um grupo de contas e a
transferência é feita neste grupo. O débito e crédito são apresentados em cinza.
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Agendamento
Lançamentos planejados são criados automaticamente. Selecione o agendamento (semanal, mensal ou regular)
para selecionar os dias e as datas específicas de início e fim (se necessário).

 

Agendamento
Semanal, mensal, recorrente (de pouco em pouco tempo) e sem agendamento. Lançamentos sem um
agendamento podem ser criados manualmente, quando necessário.

Configurações

Específico quando você deseja que um evento acabe.
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Selecione os meses e dias para um evento acontecer (1-31 ou último dia do mês).
 

De poucos em poucos dias.

Data de início
Especifique a data de início para o agendamento.

Data de fim
Especifique a data de fim (se necessário).
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Orçamento
A seção de orçamento torna fácil e conveniente o monitoramento do processo de alcançar os seus objetivos
pessoais. O controle das finanças da casa é bastante simples. Tudo o que você precisa é gastar menos do que
ganha. Isto geralmente é verdade para todo mundo. Se você não segue esta regra, se tornará um devedor.
 
O programa oferece uma ferramenta simples, mas efetiva, para controlar os gastos e acompanhar o orçamento.
Uma vez que o orçamento é definido, o programa calcula automaticamente os ganhos e gastos, compara-os
com o que você planeja gastar durante uma semana, mês ou ano. O programa mostra o orçamento atual por
gráfico e por números, quanto você passou do limite e quanto pode gastar sem passar de limites razoáveis.
Criando e editando as entradas do orçamento.
 

Visualizar

Seleciona colunas e suas ordens.

Agrupar por
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Agrupa os itens do orçamento por categorias, membros da família, beneficiários ou projetos.

Filtros
Mostrar / ocultar o painel de filtro.

Ações
Mostrar / ocultar o painel de ação.

Acompanhando as economias

Controla as economias, quanto planeja economizar, quanto economizou de verdade, balanço e
progresso.

Acompanhando os gastos

Gastos, quanto pode ser gasto, balanço e progresso.

Informação detalhada sobre o item orçamentário selecionado
Dinheiro gasto nos meses anteriores, dinheiro gasto durante todos os períodos. Previsão para os
próximos meses (baseado em lançamentos planejados). Visualizar lançamentos que estão neste item
orçamentário. Você pode selecionar a profundidade do histórico e das previsões da lista suspensa.
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Economias e orçamento

Tipo
Você pode acompanhar os gastos e as economias (ganhos menos gastos).

Configurações avançadas
Mostra o painel de configurações avançadas.

Soma
A quantia que você deseja economizar ou a quantia que não pode exceder.

Moeda
Você deve selecionar uma moeda.

Intervalo
Acompanha um intervalo - dia, semana, mês trimestre ou ano. Você também pode selecionar uma
extensão de data (por exemplo, se desejar economizar uma soma específica para as férias):

Nome
Descrição rápida do item orçamentário.

Comentários
Aqui você pode inserir qualquer texto descrevendo este item.
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Categorização
Isto permite que você selecione uma categoria, membro da família, adicione etiquetas, etc. Ler mais...

Incluir filtros

Você pode selecionar para incluir lançamentos, pagamentos de débitos, lançamentos incompletos e
lançamentos com uma marca de campo customizado #2 (veja Campos customizados). O filtro inclui
lançamentos que caem em uma categoria específica ou possuem uma etiqueta específica. O programa
leva em conta lançamentos que satisfazem todas as condições.

Excluir filtros

Você pode excluir lançamentos incompletos e aqueles com uma marca no campo customizado. Se
você selecionar estas condições, eles serão removidos automaticamente dos filtros incluídos. Se, por
exemplo, o campo customizado for selecionado em filtros de exclusão ou nos de inclusão, os valores
deste campo de lançamento são ignorados (o programa inclui lançamentos com e sem a marca).
 
O filtro exclui os lançamentos que caem em uma categoria específica ou possuem etiquetas.
Lançamentos que não satisfazem ao menos uma das condições serão excluídos.

Histórico
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Existem duas formas de limitar os gastos. Cada período é independente e  a quantidade de gastos
no começo do período é sempre a mesma - os valores anteriores são ignorados. Quando a opção
"valores incluídos no período" estiver ativada, qualquer gasto a mais ou economia de dinheiro em
períodos anteriores é incluída no próximo período e a soma no começo do período pode ser reduzida ou
aumentada. Selecione o número de períodos a serem incluídos.

Direitos de acesso
Gerenciando os acessos.
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Empéstimos
Esta seção serve para acompanhar os empréstimos. Você pode pegar emprestado e emprestar dinheiro e
isso pode refletir no programa. Para pagar as dívidas, você pode usar qualquer conta e moeda (você deve
especificar a taxa de câmbio). Para isto, você precisa criar um lançamento. É um gasto se você pagar o débito.
Se tiver o seu dinheiro de volta, é um, crédito. Os débitos podem ser pagos de uma vez ou por partes. Selecione
a quantia a ser paga, se a moeda de um lançamento não coincidir com o débito, insira a taxa de câmbio.
Criando e editando os empréstimos.

 

Visualizar

• Separa os débitos e créditos.
• Mostra o total.
• Seleciona as colunas e as suas

ordens.

Agrupar por
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Agrupa os débitos por categorias, membros da família, beneficiários ou projetos.

Filtros
Mostrar / ocultar o painel de filtro.

Ações
Mostrar / ocultar o painel de ações.

Débitos

Lista de débitos, soma total, balanço e progresso.

Lista de créditos tomados

Lista de créditos tomados, soma total, balanço e progresso.

Total

Quantidade total de débitos, beneficiários e balanços.

Pagamentos em um débito selecionado

Lista de lançamentos - pagamentos no débito. Progresso e balanço. Clique com o botão direito para
copiar rapidamente e criar um novo lançamento para pagar novamente.
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Empréstimos

Pegar emprestado ou emprestar
Pegar emprestado ou emprestar dinheiro.

Soma
Soma do débito.

Moeda
Você deve selecionar a moeda de a soma dos débitos não for creditada ou ou debitada de uma conta.

Conta
A soma do débito pode ser creditada ou debitada da conta. Se você não tiver dinheiro quando pegar um
empréstimo, selecione "nada" e selecione a moeda do débito.

Data
Data do crédito.

Data do pagamento
Data do pagamento do débito

Nome
Classifica a descrição do débito.

Comentário
Aqui você pode inserir qualquer texto que descreva o débito.

Configurações avançadas
Abre o painel de configurações avançadas.
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Categorização
Permite que você especifique uma categoria, membro da família, adicione etiquetas, etc. Ler mais...

Taxa de juros

Taxa de juros. Insira a taxa de juros, creditando o período em meses e o tipo de pagamento e o
programa calculará o total da soma do repagamento. Ele pode ser um pouco diferente do real, por conta
das diferentes formas de como o banco calcula a quantia do repagamento.

Direitos de acesso
Gerenciando os acessos.
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Relatórios
O programa oferece vários gráficos e relatórios. As informações estão apresentadas na forma numérica e na
forma de gráfico.
 

View

• Visão geral - resumo do período selecionado dividido por categorias, membros da família, etc.
Gráfico de pizza ou de barra.

• Tendência. Gráficos: linha, barra ou gráfico de área.
• Relatório de entrada.
• Relatório de saída.
• Inclui lançamentos no relatório.
• Inclui empréstimos no relatório.
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• Seleciona colunas para a lista de lançamentos abaixo.

Agrupar por

Agrupar os dados por ganhos e gastos, categorias, membros da família, beneficiário e projetos.

Tipo de gráfico
Tipo de gráfico. Gráfico de pizza ou barra para linha e resumo, gráfico de barra ou área para tendências.

Período

• Dia - tendência dividida por dias para o período de tempo selecionado. O período mínimo é de dois
dias.

• Semana - tendência dividida por semanas. O período mínimo para se criar o gráfico é de duas
semanas.

• Mês - tendência dividida por meses. O período mínimo para se criar o gráfico é de dois meses.
• Trimestre - tendência dividida por trimestres. Período mínimo é de seis meses.
• Ano - período mínimo é de dois anos.

Configurando o painel
Opções de visualização.

Filtros
Mostrar / ocultar o painel de filtro.

Legenda
Dê um clique duplo no nome de qualquer categoria para visualizar um relatório sobre as suas sub-
categorias. Você deve selecionar apenas aqueles itens que deseja ver no gráfico.

• Subir nível.
• Selecionar tudo.
• Limpar tudo.
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Eventos e tarefas
(esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Aqui você pode ver as tarefas cujas execuções devem ser monitoradas e os eventos que você não quer
esquecer. As tarefas se diferenciam dos eventos pois elas possuem o status (em andamento, falha, concluída) e
prioridade. Os eventos apenas acontecem. Criar e editar os eventos.
 

Visualizar

• Separa eventos das tarefas.
• Seleciona colunas e as suas

ordens.

Agrupar por

Eventos de grupo e tarefas por categorias, membros da família, beneficiários ou projetos..

Painel de configuração
Opções de visualização.

Filtros
Mostrar / ocultar o painel de filtro.

Ações
Mostrar / ocultar o painel de ação.
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Tarefas

Lista de tarefas e os seus andamentos em porcentagem para cada grupo.

Eventos

Lista de eventos.
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Eventos e tarefas
(esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Tipo
Evento ou tarefa. Uma tarefa possui uma prioridade e o estado. (falha, em andamento, completa).

Título
Uma rápida descrição do evento

Data
Data do evento.

Estado
Estado da tarefa - falha, em andamento, completa.

Prioridade
Prioridade da tarefa - da menor para a maior.

Comentário
Aqui você pode inserir qualquer texto que descreva o evento.

Configurações avançadas
Abre o painel de configurações avançadas.

Categorização
Seleciona uma categoria, membro da família, adiciona etiquetas, etc. Ler mais...

Arquivos
Links para arquivos externos.
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Planejamento
Configura os planejamentos para um evento.

Direitos de acesso
Gerenciando os direitos de acesso.
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Restrições de usuários e de acessos
(esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Existe sempre ao menos um usuário no sistema - Administrador. Se necessário, você pode adicionar mais
usuários. Isto permite que você veja quem criou uma gravação, proteja as suas próprias gravações de
mudanças e esconda-as dos outros usuários (ver direitos de acesso). Para isto, faz sentido que se configure
uma senha para cada usuário.
 
A conta do administrador possui um status especial. Apenas ele pode criar e apagar outros usuários. O
administrador também pode ver todas as gravações (incluindo as escondidas), editar gravações protegidas de
mudanças e mudar o dono de uma gravação.
 

Usuários
Lista de usuários.

Adicionar
Adicionar um novo usuário.

Editar
Editar o perfil de usuário.

Apagar
Apaga o usuário. O a conta do administrador não pode ser apagada!
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Usuário
(esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Ícone
Clique no botão para selecionar o ícone para o usuário.

Nome
Nome do usuário.

Comentário
Descrição do usuário

Senha
Senha. Cada usuário pode definir uma senha (Arquivo > Definir senha).

Dica da senha
Insira uma dica para o caso de esquecer a senha.
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Restrições de acesso
(esta função está disponível apenas na licensa comercial)

Isto possibilita que você oculte quase todas as gravações dos outros usuários ou proteja-as de serem
modificadas. Apenas o dono desta gravação (quem a fez) e o administrador podem ter os direitos de acesso. O
administrador pode editar a gravação, ver as gravações escondidas e mudar os seus donos.
 
Ao abrir um lançamento para editar, você verá o botão com um cadeado no canto inferior esquerdo da janela.
Clique neste botão para abrir o menu onde pode acessar as configurações dos direitos de acesso. Você também
pode atribuir os direitos de acesso a várias gravações usando a edição de lote.
 

Ativar proteção

• Apenas para leitura
• Oculto
• Proprietário (disponível somente para o

administrador)
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Exportar dados
O programa permite que você exporte dados para QIF (Quicken Interexchange format), CSV (Comma separated
values) e textos com delimitadores (tabulações, vírgulas, etc.).
 
Os arquivos QIF são padrões reconhecidos universalmente para a troca de informações entre programas
financeiros. Contudo, o formato do arquivo é estritamente limitado e nem toda informação pode ser exportada
para este formato. Se você precisar exportar todos os campos do lançamento, tente exportar para o arquivo
CSV.
 
Os arquivos CSV podem ser abertos no Excel e importados pela maioria dos programas. Embora não hajam
regras claras ou especificações para estes tipos de arquivo, este formato permite que você exporte uma
quantidade máxima de dados, enquanto, por exemplo, QIF é muito limitado e apenas alguns dados do Personal
Finance podem ser exportados para este formato.
 
No menu principal, clique em Ferramentas > Exportar. Isto abrirá a janela para selecionar um arquivo. Selecione
o tipo de arquivo que deseja usar para exportar os dados (QIF, CSV ou TXT) na a lista suspensa na parte
inferior da janela. Insira o nome do arquivo e clique em salvar. Isto abrirá a janela de configuração de exportar.
Selecione todas as configurações necessárias e clique em OK.
 

 

Exportar
Clique no botão para exportar os dados.
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Exportar para QIF
Os arquivos QIF são padrões reconhecidos universalmente para mudanças entre programas financeiros.
Contudo, este formato de arquivo é muito limitado e nem todos os dados podem ser exportados para este
formato. Se você precisar exportar todos os arquivos do lançamento, tente exportar para um arquivo CSV

 

Intervalo
O intervalo de tempo para exportar. Os lançamentos que não estiverem neste período não serão
exportados.

Conta
O programa exporta lançamentos relacionados a esta conta.

Formato da data
O sistema padrão de formato de data normalmente é bom. Às vezes o programa reconhece somente
um formato de data. Neste caso, selecione da lista e insira o formato necessário.

Conferir número
Este termo não é usado no programa; Você pode especificar um nos campos customizados como um
número de verificação.

Codificação
Codificação - ANSI ou uma variante do Unicode. O formato QIF usa ANSI. Algumas letras no arquivo
ANSI podem ficar ilegíveis no sistema onde o inglês é o idioma  padrão, mas a maioria dos programas
não conseguem reconhecer os arquivos QIF codificados em Unicode.

Exportar categorias
O arquivo QIF pode conter informações sobre os lançamentos, e informações sobre as categorias.
Assinale a caixa de verificação se desejar incluir as categorias no arquivo.
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Exportar lançamentos
Você pode exportar somente a lista de categorias, sem os lançamentos.
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Exportar para Texto ou CSV
Este tipo de arquivo pode ser importado pela maioria dos programas, incluindo Excel. Porém, não existem
regras claras e especificações para estes arquivos, este formato permite que você exporte uma quantidade
máxima de dados, enquanto, por exemplo, o formato QIF é muito limitado, e somente alguns dados do programa
podem ser exportados para este formato.
 

Intervalo
O intervalo de tempo para exportar. Os lançamentos que não estiverem neste período não serão
exportados.

Conta
Você pode incluir lançamentos de uma conta em particular ou de todas as contas.

Formato da data
O sistema padrão de formato de data normalmente é bom. Às vezes o programa reconhece somente
um formato de data. Neste caso, selecione da lista e insira o formato necessário.

Separador decimal
Normalmente é uma vírgula, o caractere que separa a parte integrante da parte decimal. Selecione da
lista ou insira qualquer caractere.

Delimitador
O delimitador é um símbolo que separa colunas, normalmente um caractere de tabulação.

Codificação
Codificação - são ANSI ou um unicode variante. O Unicode é preferível pois algumas letras no ANSI
podem ficar ilegíveis neste sistema onde o inglês é a língua padrão. Contudo, o Excel, por exemplo,
reconhece os arquivos CSV corretamente apenas quando codificados em ANSI.

Campos selecionados
Selecione os campos ou lançamentos e a sequência para exportar.
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Importação de dados
Existem duas formas principais de se carregar os dados no programa. Você pode inserir cada lançamento
manualmente ou baixar os dados do banco online e importá-los no programa. Você pode importar dados em QIF
(Quicken Interchange Format), OFX (Open Financial Exchange), CSV (comma separated values) ou um arquivo
de texto delimitado (tabulações, vírgula, ou outro delimitador). Estes são os formatos mais comuns de trocas de
dados entre programas financeiros.
 
No menu principal, selecione Ferramentas > Importar. Isto abrirá a janela para selecionar um arquivo. Selecione
o tipo de arquivo que deseja importar (QIF, OFX, CSV or TXT) da lista suspensa na parte de baixo da janela.
Encontre e seleciona o arquivo necessário e clique para abrir. Isto abrirá a janela de importação. Selecione todas
as configurações necessárias e clique em OK
 

• Importar arquivo QIF
• Importar arquivo OFX
• Importar texto ou arquivo CSV

 
Isto abre a janela de pré-visualização de lançamentos importados. Aqui você pode selecionar lançamentos que
deseja importar. Se tudo estiver correto, clique em OK para completar a importação. Se houverem erros (datas
erradas, números ou sinais ao invés de texto), clique em Cancelar e ajuste as configurações de importação.
 

Selecionar lançamentos
Assinale os lançamentos que deseja importar. Todos os outros lançamentos serão pulados. De forma
padrão, os lançamentos que já estão na base de dados, não estarão selecionados (se a opção Detectar
Duplicatas estiver ativada).
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Selecionar tudo
Seleciona todos os lançamentos.

Limpar tudo
Tira a seleção de todos os lançamentos.
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Importar QIF

Conta
Seleciona uma conta com a qual o lançamento importado será associado.

Formato da data
Selecione o formato da data da lista ou insira o formato que se iguale à data no arquivo.

Separador decimal
O separador decimal é um símbolo que separa a parte integrante da parte decimal. Escolha da lista ou
insira o seu próprio símbolo.

Conferir número
Este termo não é usado no programa. Você pode selecionar um campo customizado que será usado
para conferir o número.

Beneficiário
O campo do beneficiário contem informações sobre o beneficiário, mas às vezes ele pode conter dados
(por exemplo, descrição do lançamento). Escolha uma das opções da lista.

Codificação
Normalmente, a codificação do arquivo é reconhecida automaticamente, sem problemas. No entanto, se
o programa não reconhecer a codificação e você notar sinais ao invés do texto utilizável, você pode
selecionar a codificação da lista.

Duplicatas
Esta opção permite que você detecte lançamentos duplicados e evite a sua duplicação durante a
importação.
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Balanço inicial
No arquivo QIF, o primeiro lançamento da lista possui informações sobre o balanço inicial da conta.
Normalmente é recomendado que se ignore este lançamento.
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Importar OFX

Conta
Selecione a conta com a qual os lançamentos importados estarão associados.

Separador decimal
O separador decimal é um símbolo que separa a parte integrante da parte decimal. Escolha da lista ou
insira o seu próprio símbolo.

Identificador do lançamento
O identificador do lançamento não é usado no programa. Você pode selecionar um campo de
customização para inserir o identificador.

Conferir número
O número de conferência não é usado neste programa. Você pode selecionar um campo de
customização para inserir o número de conferência.

Codificação
Normalmente, a codificação do arquivo é reconhecida automaticamente, sem problemas. Se o programa
não reconhecer a codificação do arquivo, e você notar sinais ao invés do texto utilizável, você pode
selecionar a codificação da lista. O padrão para OFX é UTF-8.

Duplicatas
Esta opção permite que você detecte lançamentos duplicados e evite a sua duplicação durante a
importação.
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Importação de Texto e CSV

Perfil
Se você precisar importar arquivos de formatos diferentes, pode salvar as configurações de importação
como um ferfil. Para tal, defina todas as configurações necessárias, insira o nome do perfil e clique em
Salvar. Na próxima vez que você for importar um arquivo, apenas selecione o perfil da lista e todas as
configurações serão definidas com os valores anteriores.

Conta
Selecione a conta com a qual os lançamentos importados estarão associados. Esta conta será usada se
as colunas "conta", "débito em conta" ou "conta de crédito" não estiverem especificadas, ou os nomes
das contas não se igualam com qualquer conta no sistema.

Normalmente, a codificação do arquivo é reconhecida automaticamente, sem problemas. No entanto, se
o programa não reconhecer a codificação e você notar sinais ao invés do texto utilizável, você pode
selecionar a codificação da lista manualmente.

Delimitador
Você pode selecionar os dados delimitados de uma lista ou inserir o seu próprio. As mudanças são
refletidas na tabela instantâneamente.

Formato da data
Selecione o formato da data da lista ou insira o formato que se iguale à data no arquivo.
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Separador decimal
Normalmente é um ponto ou uma vírgula que separa a parte integrante da parte decimal. Escolha da
lista ou insira o seu próprio símbolo correspondente às quantias no arquivo importado.

Primeira linha
A maioria dos arquivos possue cabeçalhos de colunas que você não quer importar. Nestes casos, a
importação deve começar da segunda linha.

Duplicatas
Esta opção permite que você evite a duplicação dos lançamentos durante a importação.

Cabeçalho

Você deve especificar o tipo de cada coluna antes de começar a importar (clicando no cabeçalho). Você
deve especificar ao menos a soma e a data do lançamento. Se você não quer importar os dados de
algumas colunas, deixe os seus tipos como <nada>.

Soma

O tipo de lançamento depende da coluna selecionada. A soma é determinada automaticamente usando
o valor desta coluna. Se a soma for negativa, o lançamento é determinado como um gasto. Se a
soma for positiva, o lançamento é determinado como um ganho. Débito - todos os lançamentos são
gravados como gastos. Crédito - todos os lançamentos são gravados como ganho. As colunas podem
ser combinadas. Por exemplo, se um arquivo possuir duas colunas com uma some de débito, e uma de
crédito, e todos os números forem positivos, especifique as colunas de débito e crédito. Se uma coluna
de débito possuir uma soma negativa, e uma coluna de crédito possuir uma soma positiva, especifique o
tipo de soma para ambas as colunas.

Categorias

As categorias serão criadas automaticamente. Dois pontos são usados para separar categorias e sub-
categorias (por exemplo, produtos: diários: queijo)

Etiquetas
Um lançamento pode possuir várias etiquetas. Neste caso, o nome de cada etiqueta deve começar com
uma nova linha.

Conta

Além dos ganhos e gastos, você pode importar lançamentos de uma conta a outra. Por exemplo, você
deve ir para a coluna Conta e especificar ambas as contas usando dois pontos: Debitar conta: Creditar
conta. Ambas as contas devem estar presentes no sistema.
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Configurações do programa
Aqui você pode ver as configurações gerais do programa Para abrir a caixa de diálogo, clique em Ferramentas >
Configurações do programa. Esta também abre durante a primeira execução do programa.
 

Idioma
O programa foi traduzido para vários idiomas e você pode escolher um deles. Desde que o programa foi
traduzido, vários usuários utilizam os seus próprios idiomas. Você poderá notar algumas traduções
incompletas ou incorretas em alguns idiomas. Nós ficaremos gratos se você puder mandar atualizações
ou as traduções corretas. Os arquivos são planílhas ou arquivos de texto, salvos na pasta do programa,
por exemplo C:\Arquivos de programas\Personal Finances Pro\Lang\
 

Formato da data
O programa usa o formato de data padrão definido no sistema. Você também pode especificar qualquer
outro formato que desejar.

Formato dos números
Separador decimal - configurações que definem a visualização das somas no programa. Nos EUA,
geralmente usa-se 1,00.00. Você pode escolher o formato que desejar.

Primeiro dia da semana
A semana pode começar em dias diferentes em países diferentes. Nos Estados Unidos, ela começa no
domingo.
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Barra de legendas
Você pode desativar as legendas para economizar espaço.

Tabela de visão geral
O programa lembra da última aba que você trabalhou e a abre quando você executa o programa
novamente. Se você desejar que o programa abra a aba de visão geral sempre, você deve marcar esta
caixa.

Backup
É recomendável que se faça um backup toda semana. A base de dados é um arquivo pequeno e as
cópias não ocuparão muito espaço. No backup padrão, as cópias são guardadas em Meus
documentos\Personal Finances\Backup\, mas você pode escolher outro local para guardá-las.
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Configurando os Campos Customizados
O programa fornece três campos adicionais para cada lançamento (dois campos textuais e uma caixa de
seleção). Você pode usá-los para inserir qualquer informação necessária, como número do recibo, número do
lançamento na sua declaração bancária e para outras coisas. Insira os nomes para os campos customizados:
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Compra e licença
Você pode baixar e usar o programa em um modo grátis de teste por 30 dias. Se você desejar usar o programa
além do teste, deve comprar a licença. Assim que o pagamento for recebido, a sua chave de ativação será
enviada para a sua conta de e-mail. As últimas informações sobre os preços e licenças estão disponíveis em:
alzex.com.
 

Termos de uso
 
O produto pode ser utilizado por tempo ilimitado após a compra. A licença é entitula o usuário a mover o
programa a outro computador que pertença a ele. É necessária a ativação do programa pela internet (existe
a possibilidade de se ativar um computador que não está conectado à internet, veja o  manual de ativação).
Atualizações gratuitas por um ano, atualizações pagas (no segundo ano e nos seguintes) com 40% de desconto.
Suporte técnico gratuito vitalício para o produto.
 

Tipos de licenças

• Pessoal -  licença para um usuário. É proibido o uso desta licença para usos comerciais. Algumas funções
adicionais do programa não estão disponíveis para esta licença.

• Comercial - licença para um usuário. Todas as funções adicionais estão disponíveis: contas de usuários e
direitos de acesso, eventos e tarefas, beneficiários e projetos.
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Ativação do programa
Para ativar o programa, clique em Ajuda > Comprar agora... Isto abrirá a janela onde você deve clicar no botão
Inserir Chave. A maneira mais fácil de se inserir a chave sem erros é copiando e colando ela (selecione a chave
e copie-a na área de transferência apertando as teclas Ctrl+C). Em seguida cole-a no campo de ativação (aperte
Ctrl+V no teclado). Clique no botão ativar e reinicie o programa. Se a chave de ativação for válida, o programa
destravará todas as limitações da versão teste.
 

Chave de ativação
Insira ou copie e cole a sua chave.

Ativação manual
Se você não conseguir ativar o seu programa como descrito acima, tente desativar o firewall (você pode
ativá-lo novamente após a ativação) ou tente a ativação manual.
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Ativação manual
Se o seu computador não estiver conectado à internet ou a ativação automática falhar por alguns motivos, clique
no botão de ativação manual. Isto abrirá a janela com instruções como apresentado na figura abaixo. Siga as
instruções para ativar o programa. Se você tiver dificuldades ou dúvidas, entre em contato com a nossa equipe
de suporte.
 

Pedido de ativação
Copie o pedido e cole-o no formulário de ativação no website.

instruções
Siga as instruções. Os passos 2-4 podem ser feitos em qualquer computador conectado à internet.

Código de ativação
insira a rsposta do servidor aqui, e clique em OK.
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Acordo de licença
Alzex Personal Finance Pro Copyright (C) Alexandr Shirokov
 
Alzex Personal Finance Pro não é um programa gratuito. Você pode experimentá-lo gratuitamente por 30 dias.
Se desejar continuar com o uso, deve registrá-lo.
Uma vez registrado, você terá:
- Chave de licença. A chave de licença remove todas as limitações da versão de avaliação.
- Suporte técnico gratuito.
- Atualizações gratuitas pelo período de 12 meses.
 
Usando uma cópia não registrada do Alzex Personal Finance Pro além doas 30 dias do período de teste é uma
violação dos direitos autorais.
 
O Alzex Personal Finance Pro É DISTRIBUÍDO "COMO ESTÁ". SEM GARANTIAS DE QUALQUER
TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. VOCÊ USA PELO SEU PRÓPRIO RISCO. O AUTOR NÃO SERÁ
RESPONSABILIZADO POR QUALQUER PERDA DE DADOS, DANOS, PERDA DE LUCROS OU QUALQUER
OUTRO TIPO DE PERDA PELO USO OU MAL USO DESTE PROGRAMA.
 
Você não pode usar uma cópia, emulada, clonada, alugada, arrendada, vendida, modificada, descompilada,
desmontada, com o uso de engenharia reversa, ou transferir a licença do programa, ou qualquer subconjunto da
licença do programa, exceto quando fornecida por este acordo. Qualquer uso não autorizado deve resultar no
termino imediato e automático desta licença e pode resultar em um processo civil e/ou criminal.
 
Sites de freeware e donos de catálogos de freeware/shareware possuem a permissão de incluir este programa
em seus websites e CDs sem a permissão escrita do desenvolvedor.
 
Instalar e usar o Alzex Personal Finance Pro significa que o usuário aceita os termos e condições desta licença.
Se você não concorda com os termos desta licença, deve remover os arquivos do Alzex Personal Finance Pro
dos seus dispositivos de armazenamento e cessar o uso do produto.
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Requerimentos do sistema
• Windows Vista/7/8/10 (32/64bit)
• 40Mb de espaço livre no disco
• Drive USB para a versão portável
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Suporte técnico
O suporte técnico é fornecido por e-mail (em inglês). Você pode entrar em contato conosco em
support@alzex.com. Usuários registrados devem especificar as suas chaves de ativação na mensagem.
 

Comentários
Se você possui comentários ou sugestões sobre o programa, por favor entre em contato conosco em
community.alzex.com. A sua opinião e idéias são muito importante para a gente e nos ajudam a melhorar o
programa. Muitas mudanças e funcionalidades foram introduzidas pelos usuários. Então, se você tiver uma
opinião ou idéia, deixe nos uma mensagem.
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