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Para desopilar depois do Carnaval... 
 

Pará-choques de Caminhão: 
 

• “Deus conseguiu fazer o mundo em 6 dias porquê 
não tinha ninguém perguntando quando ia ficar 
pronto.” 

• “Se andar fizesse bem, o carteiro seria imortal.” 

• “Nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é 
lucro!" 

• "Não há melhor momento do que hoje para deixar 
para amanhã o que você não vai fazer nunca" 

 
 

PROMOÇÃO PÓS CARNAVAL 
 

A Lap Informática está fazendo a 
festa depois do carnaval para 
todos os nossos amigos e 
clientes. Essa promoção vale por 
prazo indeterminado e está 
literalmente aberto para todos... 

Regras: 

1 - Para cada indicação de um novo cliente à 
Lap Informática, o indicador receberá o valor da 
primeira mensalidade deste cliente. 

2 - As Informações de faturamento deste cliente 
serão guardadas em sigilo como de costume na 
Lap Informática. 

3 - Se o indicador for cliente da Lap Informática 
ainda receberá um super brinde surpresa.  

4 - Promoção válida para os dois sistemas,  
Lapwin e Lap, ou seja, versão para o Windows 
e a versão para o MS-DOS.  

  

Visite o nosso site e dê opiniões sobre ele, 
dizendo o que seria mais interessante e útil 
para clientes e amigos. 

www.lapinfo.com.br 

LAPWIN 
Já em fase final de desenvolvimento o 
tratamento (parâmetros) das comissões dos 
vendedores e representantes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Como existem muitas maneiras de se atribuir 
comissões variando é claro com cada realidade 
e conceito administrado pelo empresário,  nós 
da Lap Informática pensamos em várias 
situações diferentes para calcular essas 
comissões: 

• Se a empresa trabalha com telemarketing; 

• Presenteia vendedores que vendem acima 
da tabela e pune os que vendem abaixo; 

• Divisão das comissões de várias maneiras; 

• Efeito do recebimento sobre a comissão; 

• Base de cálculo flexível e outros... 
 

BOAS VINDAS 
Lacosta Comercial (Lapwin) 

      SFP - FATURAMENTO 

      SCE - CONTROLE DE ESTOQUE 

      CRE - CONTAS A RECEBER 

      CPG - CONTAS A PAGAR 

      BAN - BANCOS & CAIXA 
 


