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Neste e-book, serão abordados os principais pontos sobre os módulos Faturamento e Boletos, desde

uma explicação global até soluções relacionadas, que estão todas concentradas neste único

documento para facilitar o acesso dentro de nossa Central de Soluções.
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Sensitivity: Confidential
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Explicação Global

Com o módulo Faturamento não é necessário ter outro

software para emitir as notas do escritório. O processo

pode ser executado em segundo plano, permitindo ao

usuário acessar outras áreas do sistema enquanto emite

suas faturas. Quando o processo de emissão é finalizado,

o usuário recebe uma notificação.

Já o módulo Boletos permite a integração entre o Legal

One e quatro instituições financeiras (Caixa Econômica

Federal, Banco do Brasil, Santander e Itaú) para que

sejam gerados e enviados aos clientes os boletos de

cobrança de honorários.
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Soluções Relacionadas

6



Selecionamos algumas soluções mais acessadas sobre os

módulos faturamento e boletos para auxiliar o acesso dos

usuários.

As soluções foram divididas em quatro tópicos:

• Configurações de Faturamento

• Configurações de Boletos

• Emissão de Notas

• Emissão de Boletos
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• Configurações para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

• Como alterar logo de fatura no Telerik?

Configurações de Faturamento
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=654
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=57
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• Informações gerais  - Boletos.

• Como cadastrar conta corrente para Boletos?

• Como configurar para emitir Boletos?

• Como criar/alterar/excluir um perfil de Boleto?

Configurações de Boletos
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=827
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=828
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=622
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=811
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• Como emitir uma Nota Fiscal (NF-e/NFS-e)?

• Como emitir uma Nota de Honorário?

• Como emitir uma Nota de Débito (cobrança de reembolso)?

• Como emitir um Recibo?

Emissão de Notas
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=514
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=825
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=824
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=833
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• Como visualizar e emitir um Boleto?

• Onde ficam os Boletos emitidos?

• Como conciliar os Boletos emitidos?

Emissão de Boletos
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https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=826
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=830
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=832


Dúvidas e sugestões

Caso possuam dúvidas ou sugestões sobre soluções que possam vir a ser

adicionadas a este e-book, sintam-se à vontade em nos contatar.

Permanecemos à disposição!

https://suporte.legalone.com.br/login.html

https://suporte.legalone.com.br/login.html

