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Cuidado... 
Cuidado com os caminhos sinuosos que sua 
empresa pode seguir! Como se sabe, nem 
sempre o caminho mais barato é o melhor 
caminho. E quantas 
vezes o barato saiu 
muito mais caro de 
que se imaginava. 
A Lap Informática 
vem alertar nossos 
amigos e clientes 
que necessitam de 
um atendimento 
classe A e não podem continuar perdendo 
dinheiro por falta de informação do sistema ou 
por falta de atendimento em situação de crise. 
Escolha com inteligência, escolha Lap 
Informática! Nós não oferecemos apenas uma 
solução em software, mas um serviço bem 
mais completo gerando mais lucro para sua 
empresa. 
 

A PROMOÇÃO CONTINUA !!! 
 

A Lap Informática continua a 
sua promoção por tempo 
ilimitado! APRESENTE UM 
CLIENTE – Economize um Mês 
de aluguel sem esforço, o 
trabalho é todo nosso, basta a 

indicação ou apresentação informal... 
 

BOAS VINDAS 

La Plage - Crepes & Saladas 

      BAN - CONTAS BANCÁRIAS e CAIXA 

      CPF - CONTAS A PAGAR 

      CRE - CONTAS A RECEBER 

 

LapWin 

O faturamento posterior foi desenvolvido para 
que as empresas vendam mais e com muito 
mais segurança. 
Existem clientes que requisitam muito durante a 
semana ou a quinzena e no final desse período 
é necessário e providencial uma única cobrança 
originada de todos aqueles “vales” ou 
“pedidos” ou “requisições” ou “compras”... 
A partir das notas emitidas durante o período é 
possível faturá-las posteriormente gerando um 
único conjunto de títulos no mesmo valor total 
que as notas fiscais todas somadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Geração de Faturas – Filtra os clientes que 
tem notas a serem faturadas e pode faturar 
todos de uma só vez; 

• Reimpressão de Faturas – Importante 
documento a ser anexado aos boletos de 
maneira informativa ao cliente; 

• Cancelamento de faturas – Sempre se pode 
reverter um processo que por algum motivo 
está incorreto. 

 
 

www.lapinfo.com.br 

 

 

 


