Rua João Tude de Melo, 77 - sala 112 - Recife-PE - CEP:52060-010 - Fone/Fax: (81) 3441.7932 / 3441.4213
“ A Lap Informática Chega em Alagoas
para ficar e expandir seus negócios ”
(Jornal Informativo, Lap Informática – 2004/09)

Com o projeto LapWin finalizado
para vários seguimentos é
chegada a hora de expandir e
crescer. Entramos em Maceió na
distribuição de Mat. de Limpeza
pela La Costa - Johnson.

BOAS VINDAS
LA COSTA MACEIÓ
(Distribuidor Mat. Limpeza)
FAT SCE CRE CPG BAN LFI -

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

RPL ENGENHARIA

Para desopilar. “Pais e Filhos”...
O filho pergunta para o pai: "Papai, quanto custa
para casar?" E o pai responde:" Não sei, filho,
ainda estou pagando".
O filho: "Pai, é verdade que em algumas partes da
África o homem não conhece sua esposa até
casar com ela ?". O pai: "Aqui também é assim,
filho".

NEWS
O webmail Hotmail (www.hotmail.com) amplia os
serviços gratuitos para os 187 milhões de usuários
brasileiros. Agora eles podem usar a agenda on-line
para lembrar compromissos, acompanhar eventos e
tarefas. Cheio de cores e ícones, o calendário virtual
de compromissos já está disponível mundialmente.
Os internautas podem programar a ferramenta para
serem avisados em determinada hora de seus
afazeres. Outra vantagem é que é possível
compartilhar a agenda com amigos ou membros da
família.

LapWin

LFI – LIVROS FISCAIS

SEF – SISTEMA DE ESCRITURAÇÂO FISCAL

(Engenharia e Serviços)
FAT - FATURAMENTO

O Sistema da Lap Informática
gera um arquivo texto que é
importado pelo programa do SEF

Parceiros

Folha10 – Sistema de Folha de Pagamento
A Comsist é uma empresa pernambucana que se dedica exclusivamente ao desenvolvimento e
manutenção do Folha10 – Sistema de Folha de Pagamento. Um sistema completo e simples
com todas as funções legais de uma Folha e mais: Gerador de Relatórios, Auditoria, Memória
de Cálculo, Ficha de Registro Eletrônica para até 99 empresas.
Clientes da LAP ganham 30% de desconto na implantação e treinamento.
Marque sua demonstração:

folha10@folha10.com.br

81-3221-1022

