
 A Priori disponibiliza a documentação do Rumo 
(ajuda e tutoriais) em um site, e essa documentação é 
atualizada com frequência. Muitos usuários ainda não 
sabem desse site, e constantemente procuram nosso 
suporte para esclarecer dúvidas que já estão bem docu-
mentadas. Para acessar a documentação basta pressio-
nar a tecla F1 em qualquer tela do Rumo, e o navega-
dor vai localizar a ajuda correspondente. O site tam-
bém é acessado automaticamente toda vez que o Ru-
mo é atualizado, mostrando a lista das alterações espe-
cíficas da versão que acaba de ser atualizada. Para 
acessar o site diretamente do navegador, acesse http://
rumodoc.priori.com.br.  
 

 Convém familiarizar-se com o conteúdo ali dis-
ponibilizado, e até sugerir novos assuntos e materiais a 
serem documentados. Com a estatística dos acessos a 
este site nós podemos providenciar conteúdos melho-
res e aperfeiçoar o conteúdo atual, principalmente os 
mais acessados.   

Documentação on-line do 

Rumo 
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 Backup automático: Enquanto o Rumo está 
enviando a cópia para o datacenter você po-
de abrir outro Rumo para continuar traba-
lhando? 

 

 Que o Rumo mantém um histórico das ope-
rações feitas no sistema, como alterações, 
exclusões, inclusões de qualquer informação 
do sistema, inclusive guardando o operador e 
a máquina em que foi feito? 

 

 Que o Rumo possui a Rotina de PPP - Perfil 
Profissiográfico Previdenciário? 

 

Perdeu algum bip ? 
acesse o portal de documentação do Rumo e faça o download 

rumodoc.priori.com.br 

Você sabia ? 
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SEFIP sem movimento 

 Toda pessoa jurídica ou a ela equiparada e que esteja inscrita no CNPJ ou CEI, deve entregar o arqui-
vo SEFIP, mesmo que não haja movimentação de empregados ou sócios com retirada. Portanto, é necessário 
entregar o arquivo desde o mês em que ocorreu a abertura da empresa. Se porventura a entrega do mesmo 
não ocorreu, é necessário que seja entregue o retroativo. Na prática, tendo em vista que o programa SEFIP 
não permite importar arquivo sem movimento, sugere-se que: 
 1° Se a empresa eventualmente teve movimento no sistema RUMO, independente do mês, os dados 
da empresa poderão ser reaproveitados. Nesse sentido, basta exportar o arquivo da competência com movi-
mento para o programa SEFIP.   

 Com o primeiro passo 
concluído após a importação no 
SEFIP, deverá ser adicionado na 
aba ‘Movimento’ uma nova aber-
tura, com competência vigente, e 
o código de recolhimento obriga-
toriamente deverá ser o 115. Para 
o campo ‘Fato Gerador’, será pre-
ciso selecionar a opção exclusiva 
de ‘Ausência de Fato Gerador 
(Sem Movimento)’. Após informa-
dos os campos na empresa, deve-
rá ser determinada a sua partici-
pação no movimento.  

 

 2° Na ocasião da empresa não ter movimento em nenhuma circunstância, deste modo os dados 
deverão ser prestados diretamente no programa SEFIP e posteriormente seguir os procedimentos descri-
tos anteriormente. Desta forma, sugere-se também que seja feito um backup das últimas informações 
prestadas. Com isso, não será necessário transcrever as informações da empresa novamente, permitindo 
maior agilidade nos processos, pois será necessário apenas incluir as informações relacionadas ao movi-
mento da forma já mencionada neste tutorial. 
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Migração do servidor de banco de dados 

 Conforme estamos avisando há 2 meses, 
a partir de julho/2011 o Rumo exigirá a versão 2.5 
do servidor de banco de dados Firebird. 
 Realizamos um levantamento com os usu-
ários e percebemos que vários clientes ainda não 
fizeram essa migração. Salientamos que ela é ne-
cessária e trará várias melhorias para o Rumo:  
 mais velocidade; 
 mais confiabilidade; 
 tamanho menor dos backups; 
 facilidade na migração dos dados das ver-

sões futuras do Rumo; 
 melhor administração das conexões. 
 
 Muitos clientes ainda não fizeram a mi-
gração por falta de conhecimento do processo. 
Para fazer essa migração, basta entrar em contato 
com o seu técnico e pedir que ele instale a versão 

2.5 do Firebird. A instalação é um processo rápido 
e normalmente demora menos de uma hora. Se o 
seu técnico está tendo dificuldades para fazer a 
instalação, peça a ele que entre em contato co-
nosco e nós lhe forneceremos todas as informa-
ções necessárias. 
 Se você está tendo dificuldades para en-
contrar um técnico para fazer a instalação, entre 
em contato conosco para ver a possibilidade de 
nós realizarmos esse procedimento remotamente. 
 
Atenção: Se você possui outros sistemas instala-
dos que dependem do servidor Firebird, cheque 
com o seu fornecedor sobre a compatibilidade 
com a versão 2.5.   

Confira o conteúdo das edições anteriores... 

 
Bip 006- 02/2011 
 EFD ICMS/IPI 
 EFD PIS/COFINS 
 Palestra Uniaraxá 
 Visita aos Clientes em MG 
 
Bip 005 - 01/2011 
 DIRF e RAIS ano calendário 2010 
 Novo processo de Contabilização da Escrita 

Fiscal 
 Importação de NFe de Entrada 
 Solução de NFe para empresas sem ECF 
 Importação de NFe 
 

 
Bip 009 - 05/2011 
 SPED Fiscal ICMS/IPI 
 Antecipação de reajuste de salário 
 Migração do Servidor do Banco de Dados 
 
Bip 008 - 04/2011 
 Configuração do novo controle de acessos 
 Mudanças na Contabilidade (NBC T 19.41) 
 
Bip 007 - 03/2011 
 Importação de Extrato Bancário 
 Contribuição Sindical 
 
 

Para visualizar todas as edições do Bip acesse rumodoc.priori.com.br/bip 
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Priori Sistemas 

Rua Paraná, 985, 3º Andar Sala 31 - Caixa Postal 26 
85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR 

(45) 3254-2405 
www.priori.com.br    falecom@priori.com.br 

Folha de Pagamento 
Recibos de pagamento, Férias, Rescisões, 
RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, GRRF, GPS, IRRF... 

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

 

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

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. 

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

Ginástica Laboral 

 Visando sempre melhorar a rotina e a 
convivência na empresa e preocupados em pro-
porcionar qualidade de vida saudável aos nossos 
colaboradores, desde o início do mês de 
abril/2011 estamos realizando, em parceria com o 
SESC/Marechal, atividades de Ginástica Laboral. 
Tal atividade é desenvolvida uma vez por semana, 
e é mediada por um instrutor do SESC que nos 
visita todas as quartas-feiras, no início do expedi-
ente, por cerca de 20 minutos. Cabe a ele o acom-
panhamento e orientação quanto às atividades 
desenvolvidas; nesta prática, realizamos alonga-
mento bem como outras atividades que benefici-
am o corpo e a respiração.  
 São atividades simples, mas que desde o 
seu início até agora, já é possível perceber os be-
nefícios que vem proporcionando a cada colabora-
dor, seja muscular, respiratório etc. 
               Acreditamos na necessidade da prática de 
exercícios no dia-a-dia, tendo em vista o fator de 
desenvolvermos nosso trabalho a maior parte do 
dia sentados, e temos consciência do quanto a 
realização de exercícios físicos é importante para 
mantermos uma rotina saudável em nossas vidas.  
Esta prática está associada - bem como várias ati-

vidades que temos desenvolvido na Priori – ao 
Programa 5S, que dentre os seus objetivos desta-
ca-se a importância do bem estar do indivíduo no 
seu desempenho laboral diário.  

 Gostaríamos de compartilhar esta novida-
de com vocês, parceiros da Priori Sistemas, no 
intuito de divulgar essa prática benéfica e fazer 
brotar em vocês o interesse por esta atividade, 
para aqueles que, como nós, sabem que o seden-
tarismo pode prejudicar – e muito – nossa quali-
dade de vida e que com a prática diária de ativida-
des físicas pode-se prolongar a vida e melhorar a 
saúde.  

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

