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Utilidades...
Capture a imagem da tela
Há uma tecla no seu teclado que permite a
captura de qualquer imagem ou cena que esteja
na tela do seu monitor. Basta apertar a tecla
“Print Screen” no momento exato em que a
imagem que você quer aparecer. Depois é só
dar um “Ctrl+V” ou “Colar” em algum editor de
imagens ou de Texto.
Isso ajuda muito o suporte de informática de
sua empresa, se por um acaso um erro do
windows ou do próprio sistema ocorrer já sabe
o que fazer, copie essa imagem e tenha a prova
de você é bom usuário e o problema está na
máquina...

LapWin
O Fluxo de Caixa é uma ferramenta
importantíssima para quem quer saber a todo
instante a situação financeira real de sua
empresa e como estará nos próximos meses.

Ibope...
Mais de 28 milhões de brasileiros já caíram na
Rede...
Cerca de 28 milhões de brasileiros com mais de
16 anos já utilizaram a Web pelo menos uma
vez, revela o Web Brasil, estudo produzido pelo
instituto Ibope/NetRatings, que mede a
audiência da internet.
O relatório combina dados trimestrais do painel
de audiência domiciliar da Internet com um
levantamento telefônico destinado a medir o
uso da rede em casa, no trabalho, escolas e
locais públicos de acesso.

Pensamentos...
“Deus conseguiu fazer o mundo em 6 dias...
porquê não tinha ninguém perguntando
quando ia ficar pronto.”
"Existem três tipos de pessoas:
as que sabem contar e as que não sabem"
"A pior das sextas-feiras ainda é melhor do
que a melhor das segundas-feiras"

Com a possibilidade de reunir informações de 3
sistemas ou módulos ao mesmo tempo (Contas
a Receber, Contas a Pagar e Contas
Bancárias). Seu filtro possibilita a inclusão ou
exclusão de qualquer dos módulos bem como
apresenta os títulos em atraso a pagar e a
receber mesmo que a data base seja superior.
•

•

•

Opção de Impressão – Analítico ou
Sintético, dando mais detalhamento no
relatório;
Englobar – Também seguindo o exemplo de
detalhamento, o usuário pode preferir
consultar somente os totais diários, visto que
esse relatório tem quebra por dia;
Atrasado – Já mencionado acima, esta
opção adiciona no relatório os títulos
atrasados a pagar e a receber, isso é
importante porque sempre existe algum
título antigo que não se deve esquecer
mesmo passado muito tempo.

