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Para Entender o TEF... 
Afinal, o que é TEF ? 
O tão falado TEF é o processo que substitui o 
equipamento utilizado hoje (POS) para fazer 
vendas com cartões de crédito e débito.  
Existem dois tipos de TEF: discado (que depende 
somente de uma linha telefônica comum) e 
dedicado (onde é necessária a contratação de 
uma linha dedicada para transferência de dados). 
Conclui-se então que o TEF discado é a opção 
mais recomendada para o pequeno empresário, 
devido ao custo muito elevado de uma linha 
dedicada.  
Para utilizar o TEF discado, o lojista precisa ter 
um computador com modem, uma linha 
telefônica, um aparelho chamado PIN PAD, uma 
impressora fiscal e um software homologado (o 
software Lapwin já está homologado).  
 
Existe obrigatoriedade no uso do TEF ?  
Para evitar a sonegação fiscal, o governo federal 
determinou que todas as empresas que vendem 
com Cupom e cartão de crédito e/ou débito terão 
que utilizar o TEF (discado ou dedicado).  
 
Software LAPWIN é certificado para uso do TEF ?  
SIM, o software LAPWIN foi aprovado para uso do 
TEF discado. Os seguintes cartões de crédito e 
débito poderão ser aceitos: 
 

 
TEF = TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS 

 

 

BOAS VINDAS AOS CLIENTES 

MAIS RECENTES 
APEMOL DISTRIBUIDORA 
DPA DISTRIBUIDORA 
BOX CAR OFICINA 
MOTOSHOCK PRAZERES 
AUTOMOLAS CAJUEIRO 
 

LapWin 
TEF HOMOLOGADO EM SÃO PAULO... 
Direto da Liquidação para os Gerenciadores: 

 
 

Acompanhamento de GARANTIA... 
A cada dia os empresários estão administrando melhor 
seus estoques e com isso a Lap Informática 
desenvolveu a função direcionada ao controle de 
produtos danificados que retornam de seus clientes. 
Posteriormente esses produtos serão enviados aos 
fabricantes/fornecedores que dão garantia de troca. O 
Acompanhamento de garantia, como o nome já diz, 
acompanha os produtos devolvidos pelo cliente, 
também no momento que são enviados aos fabricantes 
e finalmente no retorno de um novo produto por parte 
do fabricante/fornecedor. 

Nesta função estão incluídas pesquisas, relatórios e 
geração de Nota Fiscal automática a partir de uma 
seleção de produtos a serem enviados. 

 


