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“Não é porque certas coisas
são
difíceis
que
nós
não
ousamos. É justamente porque
não ousamos que tais coisas
Sêneca são difíceis”.
Filósofo romano.

NOVIDADES LapWin
No Contas a Receber, conhecido como módulo
CRE, tentamos juntar todas as informações em
uma única tela para agilizar o trabalho
administrativo financeiro. O usuário tem todas
as funções necessárias a um click do mouse:
(Recebe e desfaz, cancela e desfaz, altera, altera histórico, Imprime,
Altera identificação, e outros...)

*Presente de Natal*
“Promoção LapWin”
♦ Preço especialíssimo para os 5 primeiros contratos
da versão windows LapWin, vencimento desta
promoção: 25/12/03 ou 5 contratos fixados até essa
data e somente válida para clientes que ainda não
trabalham com a Lap Informática.

Os módulos que foram entregues pela equipe
de desenvolvimento são:
Controle de Estoque; Faturamento; Contas a
Receber; Contas a Pagar; Bancos & Caixa e
Livro Fiscal

E ainda:
♦ Mais segurança: Títulos cancelados não são
apagados e sim marcados com data e
identificação do usuário que fez o
cancelamento.

♦ Acesso restrito ao usuário tanto na função
como nos botões de controle: cancelamento,
alteração, recebimento etc...
Histórico dos Títulos – Contas a Receber:

Desconto de 50% !
L. Bastos Comércio Ltda.,
distribuidora de auto peças,
já saiu na frente, então só
faltam 4 contratos com essa
promoção. Aproveitem!

BOAS VINDAS
L. Bastos Comércio Ltda.
SFP SCE CRE CPG BAN LFI -

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

Cobrança, tarefa ingrata mas necessária! Em
toda empresa existe sempre o mal pagador e
nem sempre o apoio de bancos e de empresas
especializadas em cobrança te deixam sempre
bem atualizados.

O Histórico dos títulos você tem a posição
exata e atualizada de cada um com a
possibilidade para alterações e correções
livres.
Não deixe de receber ou cobrar por falta de
informação...

