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Para melhor atender nossos clientes em relação 
ás possíveis alterações e novidades do sistema 
Lapwin 3.5. 
 
1º - NFE VERSÃO 2.0.0 (01/04/11). 
O novo modelo do XML da NFe (Versão 2.0.0) vai 
entrar em vigor a partir de 01/04/2011. O que 
muda para os clientes da Lap? 
Praticamente nada! Porém para aqueles que já 
utilizam o Lap como transmissor da NFe será 
necessário uma atualização da DLL que faz essa 
conexão com a Fazenda. 
Para aqueles que utilizam o programa gratuito da 
NFe, será necessário a instalação do novo 
sistema Emissor também fornecido gratuitamente 
pela fazenda.  
Menu >> Faturamento >> NF Reimpressão. 
 
2º - PAF-ECF? O que é isso? 
O PAF – Programa Aplicativo Fiscal vai ser 
obrigatório (se não houver outro adiamento) no 
dia 01/04/2011 para compra de impressoras 
novas ou intervenções e 01/06/2011 a adequação 
de todos os sistemas de Automação Comercial.   
Mas do que se trata? 
A fazenda está estabelecendo que os sistemas 
emissores de cupom fiscal (Lapwin 3.5) devem 
ser rigorosamente testados por orgãos 
credenciados e que devem atender a várias 
exigências, tais como uma função que ficará 
disponível para o fiscal da fazenda utilizar em sua 
visita a qualquer momento (Imagem nº 2). A Lap 
deve se credenciar no fim de Março junto a 
Polimig (Órgão credenciado). 
Menu >> Vendas e Serviço >> Impressora Fiscal 
– ECF >> PAF ECF..  
 
3º - TROCA DE VENDEDOR. 
Uma forma rápida de transferir o vendedor de 
vários clientes, ou de uma carteira de cliente, 
para outro vendedor responsável. 
A rotatividade de vendedores gerou a 
necessidade de se trocar com rapidez a carteira 
de clientes. É possível trocar também os 
vendedores auxiliares, basta filtrar...  
Menu >>.Cadastro >> Clientes >> Atualização. 
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