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SEF = Sistema de Escrituração Fiscal

NOVIDADES LAPLAP-WIN

O prazo concedido pelo governo do estado se estendeu
até o dia 30 de novembro, O Sistema Lap MS-DOS já
opera em alguns clientes exportando o Cabeçalho das
notas.

O novo gerador de relatório já em fase de
acabamento vem a oferecer ao cliente da
Lap Informática, a possibilidade de interação
com 65 campos diversos, alguns sendo
programáveis pelo usuário. Para todo
campo existe um módulo de classificação e
também a ordenação.

Informativo 10 anos – arquivo - (05/2001)
CIRCULA NA INTERNET ESTA COLEÇÃO DE FRASES
“INTELIGENTES”
"Depois da derrota o pior resultado é o empate."
(Galvão Bueno)
"Estou louca para ir a Nova Iorque. Eu sempre quis
conhecer a Europa..."
(Carla Perez, loira do Tchan, no Jô Onze e Meia)

E ainda:
♦ Escolha do tamanho da fonte, ganhando assim muito
mais espaço no relatório.

♦

Construção do campo calculado muito mais fácil para
o usuário.

Nas próximas edições tem mais...
100 anos do Pai do Computador

Este mês apresentamos: Conciliação Bancária:

O reconhecimento da Microsoft ao inventor do
computador, o cientista búlgaro John Vincent Atanasoff,
em seu aniversário de nascimento veio a demonstrar o
interesse de Bill Gates ao mercado externo americano.
Pelo menos foi criado em Sofia um memorial e o prêmio
que leva o nome do cientista afim de incentivar jovens
búlgaros na pesquisa da tecnologia da informação.

“Nenhum problema pode
ser resolvido pelo mesmo
estado de consciência que
o gerou. É preciso ir bem
mais longe que isto”.
♦ Albert Einstein (1879-1955), físico e gênio alemão.

Por sugestão/solicitação de nossa amiga
Virgínia Moura, do Banco Rural, voltamos a
apresentar citações de figuras importantes.
Aproveitando o ensejo, informamos que
agradeceríamos receber outras sugestões de
nossos amigos e leitores, inclusive se alguém
quiser enviar algum texto pronto, dentro do
possível, teríamos prazer em publica-lo.

Quantas vezes já não ficamos perdidos e
inseguros no sobe e desce dos extratos
bancários?
Navegar é preciso e conciliar muito mais, a
cada dia fica mais vital a necessidade de
amarrar nossas informações financeiras e
gerenciais com nossas contas bancárias, assim
sendo a Lap informática otimizou na versão
windows a conciliação bancária, onde obtemos
com facilidade erros dos bancos bem como
movimentos financeiros não autorizados e
suspeitos...

