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Para melhor atender nossos clientes em relação 
ás possíveis alterações e novidades do sistema 
Lapwin 3.5. 
 

1º - ENVIO DE XML POR E-MAIL. 
Para facilitar o processo de envio ao cliente do 
XML (Dados da NFe em formato “XML”),  foi 
desenvolvido a função de envio automático por e-
mail deste arquivo. 
Fica também a possibilidade de acrescentar 
outros arquivos em anexo, tais como, o “Danfe” 
ou os Boletos de cobrança salvo pelo usuário em 
formato “PDF”. Seus clientes que utilizam a 
internet e mandam e recebem e-mails vão gostar 
muito dessa novidade. 
Aguardem a nova função: “Mala Direta”... 
Menu >> Faturamento >> NF Reimpressão. 
 

2º - MAIS CONTROLE NOS CLIENTES. 
Para controlar e bloquear seus clientes com 
problemas de pagamento, já foi incluído no 
cadastro de clientes bloqueios das formas de 
pagamento que se julgue inapropriada para cada 
cliente. 
No momento da venda, caso exista o bloqueio, 
será exigido uma senha de Gerente Financeiro ou 
Geral para a liberação da venda com uma forma 
de pagamento bloqueada no cadastro. 
Menu >> Vendas e Serviços >> Balcão >> Venda 
Direta.  
 
3º - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ! 
O DECRETO Nº 35.679 DE 13/10/2010 entra 
e vigor no dia 1º de Novembro deste ano que 
Dispõe sobre o regime de substituição tributária do 
ICMS nas operações com autopeças. 
Os clientes da Lap Informática que são do ramo 
de autopeças e motopeças e que não são do 
Super Simples Nacional, devem no dia 1º de 
Novembro, alterar sua “Tabela 63” dentro do 
Lapwin para as configurações de substituição 
tributária como na imagem ao lado. 
Qualquer dúvida entre em contato com o Suporte 
Técnico pelos número: 3441-4213 e 3441-7932.  
Menu >> Cadastros >> Tabelas >> 63-Situação 
tributária. 
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