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NOVO ENDEREÇO
Desde março de 2003 a Lap Informática está
em nova casa. Aproveitando a retomada do
nosso Informativo, solicitamos aos amigos e
leitores, que ainda não o fizeram, anotar nosso
novo endereço:

Rua João Tude de Melo, 77, sala 112
Parnamirim – Recife – PE
CEP: 52060-010 – Shopping Parnamirim
Lembramos que nossos telefones continuam os
mesmos: (81) 3441-4213 e (81) 3441-7932.

VÍRUS DÁ CADEIA
Um jovem de 18 anos, suspeito de tornar o vírus
Lovsan --também conhecido por MSBlast-ainda mais potente, foi preso nos Estados
Unidos. De acordo com nota publicada pelo
"The Seattle Times", o pirata, cujo nome não foi
divulgado, será julgado como adulto.

O LapWin
A Lap Informática está colocando no mercado a
versão para Windows de seu Sistema Integrado
de Acompanhamento Comercial Administrativo e
Financeiro. É o LapWin que substituirá
gradativamente o sistema em MS-DOS. É uma
roupagem nova com a mesma qualidade de
sistemas consagrada e aprovada por nossos
clientes.
Este avanço é uma meta antiga da Lap
Informática.
Inicialmente
estará
sendo
comercializado a parte relativa à área comercial
de fábricas e atacado (SFP). Os módulos de
venda no varejo e serviços (SOS), continuam
em construção e testes, devendo em breve ser
definida a data do inicio de sua comercialização.
Como estamos em lançamento temos condições
especiais de comercialização
Este mês apresentamos: Sugestão de Compra:

BOAS VINDAS
MOTORAUTO (MS-DOS)
SFP SCE CRE CPG BAN -

FATURAMENTO
CONTROLE DE ESTOQUE
CONTAS A RECEBER
CONTAS A PAGAR
BANCOS & CAIXA

BORDA FARDAMENTOS
(LapWin)
CRE - CONTAS A RECEBER
CPG - CONTAS A PAGAR
BAN - BANCOS & CAIXA

Comprar é muitas vezes mais importante que
vender!
Não são poucas as empresas que quebraram
por falta de planejamento e organização de seus
estoques – A sugestão de compra fala por si só
e é certamente um diferencial para nossos
clientes. – Como, quanto, quando, e o que
Comprar...

