
Mais uma fonte de auxílio ao sistema RUMO 
Prezado Cliente: 

 Já está disponível há algum tempo o no-
vo sistema de documentação do Rumo, todo on-
line, e com atualizações frequentes. Acesse em 
qualquer navegador o site  
http://rumodoc.priori.com.br e confira. No site 
você encontrará muitas informações úteis, orga-
nizadas nas seguintes seções: 
• Página inicial:  contém as informações rápi-

das sobre o Rumo, em três sub-seções: 
•  Última versão: mostra os dados da última 

versão publicada, com as alterações, corre-
ções e novas funcionalidades implementa-
das. 

• Flashes: notas rápidas sobre o próprio site 
e outras informações relevantes. 

• Notícias: notícias e comunicados para os 
usuários do Rumo 

• Índice: nesta seção 
você encontra infor-
mações sobre todas 
as telas e processos 
do Rumo, organiza-
do por tópicos. Este 
material também 
pode ser acessado 
diretamente pelo Ru-
mo, pressionando a 
tecla F1 em qualquer 
ponto do Sistema. 

• Dúvidas frequentes: 
nesta seção temos a 
relação das pergun-
tas frequentes dos 
usuários do Rumo, 
com as devidas res-
postas e orientações. Está organizado por as-
sunto de interesse. Novas perguntas e respos-
tas são acrescentadas à medida em que as dú-
vidas dos usuários surgem e estas são respon-
didas pela nossa equipe de suporte. 

• Tutoriais: aqui você encontra guias de utili-
zação das funcionalidades do rumo. Sempre 
que uma nova funcionalidade é acrescentada 
ao sistema, nossa equipe de documentação 
gera um tutorial  para mostrar aos usuários a 
forma de sua utilização. Os tutoriais também 
estão organizados por área de interesse. 

• Versões: nesta seção você pode conferir to-
das as atualizações do Rumo que já foram 
publicadas, bem como suas devidas altera-
ções, correções e novas funcionalidades. 
Aqui você pode conferir se algum problema  
foi resolvido ou se determinada funcionali-
dade já está disponível. Lembre-se sempre de 
atualizar o sistema, pois assim você terá as 
últimas alterações à sua disposição. 

• Atendimento online: nesta página você tem 
acesso ao “Alô Priori”, nosso sistema de 
atendimento online. Este sistema já foi mos-
trado na edição anterior do BIP, do mês de 

s e t e m b r o . 
L e m b r e - s e 
que você po-
de acessar o 
Alô Priori di-
retamente do 
Rumo, no me-
nu Ajuda/
Atendimento 
Online. 
 
 Todo o 
conteúdo des-
te site, além 
de organizado 
por área de 
i n t e r e s s e , 
também pode 

ser pesquisado. Para pesquisar um determina-
do assunto, digite a consulta no campo 
“Busca”, no topo da página, à direita. O sistema 
fará uma busca do termo pesquisado em todas 
as seções. 

Sistema de documentação do Rumo online 
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Folha de Pagamento 
Recibos de pagamento, Férias, Rescisões, 
RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, GRRF, GPS, IRRF... 

Escrita Fiscal 
Apuração de ICMS, ISS, PIS, COFINS,   
Simples Nacional, Emissão de Livros de Entrada e  
Saída, SPED Fiscal, DACON, Importação de NFe... 

Contabilidade 
SPED Contábil, importação de extratos bancários, 
Diário, Razão, Balancete... 
Agilize seu trabalho alterando lançamentos 
diretamente a partir de razão e diário em tela. 

CIAP 
Cadastro dos bens, controle dos créditos, integrado à 
apuração do ICMS, livro modelos C e D. 

LALUR 
Apuração do lucro real, parte A e B. Integrado aos 
lançamentos contábeis e impressão do livro oficial. 

Agilize ainda mais seu trabalho  
complementando o sistema 

Cópia de Segurança  
Com este módulo, o sistema faz diariamente uma cópia 
de segurança e a envia para o Data Center da Priori a 
segurança de seus dados fora de sua empresa. 

Importação de notas fiscais eletrônicas (NFe) 
emitidas pelo estabelecimento. 

 Todos sabemos que a NFe já é uma 
realidade consolidada na maioria das empresas, 
principalmente indústrias, distribuidoras e 
atacadistas. As notas fiscais emitidas por essas 
empresas são autorizadas pela RFB, e, portanto, 
a informação nelas registrada é bastante 
confiável. Como todas as outras notas fiscais 
emitidas pelas empresas, as NFe´s também 
devem ser escrituradas no Livro Registro de 
Saídas. Como as NFe´s estão em formato 
eletrônico (arquivo XML), um programa pode 
interpretar as informações registradas no 
arquivo. 
 Desde a versão 0.8.555 - 20/09/2010 o 
Rumo tem a funcionalidade de importação das 

Investindo em Qualidade 
 Nós, da família Priori, queremos 
compartilhar com todos os parceiros um novo 
momento em nossa empresa.  
 Com o objetivo de fornecer um produto 
de alta qualidade e atendimento cada vez 
melhor, estamos investindo na implantação do 
PSGQ - Programa Sebrae de Gestão da 
Qualidade. Serão aproximadamente 10 meses 
de treinamentos e consultorias dedicadas à 
aumentar a relação de confiança e credibilidade 
com nossos parceiros. 
 Algumas ações já estão sendo 
implementadas, como : 
• BIP - Boletim Informativo Priori, relançado 

em Setembro de 2010; 
• ALÔ Priori, comentado no boletim anterior; 
• RUMODOC, tratado neste boletim; 
• Cadastro dos usuários do sistema; 
• Muitas novidades estão por vir, aguarde... 
Tudo isso para validar nossa proposta de 
trabalho, onde 
 

“A PRIORIDADE É VOCÊ” 

Importação de NFe notas fiscais eletrônicas emitidas pelo 
estabelecimento. A importação se dá pela 
leitura do arquivo XML gerado pelo aplicativo 
do cliente. O Rumo pode importar um arquivo 
específico de uma nota fiscal, ou todos os 
arquivos contidos em uma determinada pasta. 
O Rumo faz uma série de conferências antes de 
importar a nota, para evitar duplicidades, 
importação em estabelecimento errado, etc... 
 No site de documentação do Rumo 
(rumodoc.priori.com.br) temos um tutorial 
completo mostrando todos os passos para 
importar as NFe´s no Rumo. Confira esta nova 
funcionalidade e aumente a produtividade na 
escrita fiscal. 

Cadastro dos usuários do sistema 
 

Visando melhorar nosso atendimento, estamos 
cadastrando todos os usuários do nosso sistema. 
Para que esta ação seja possível, contamos com a 

sua colaboração, retornando o contato e 
informando-nos os dados solicitados por e-mail, 

msn ou telefone. 

http://www.priori.com.br
mailto:falecom@priori.com.br

