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Para melhor atender nossos clientes em relação ás 
possíveis alterações e novidades do sistema 
Lapwin 4.0. 
 

1º - Importação da CIELO? 
Para atender novas tecnologias e novos parceiros, 
a Lap Informática desenvolveu uma leitura do 
arquivo Texto disponibilizada pela CIELO, empresa 
que administra venda com cartões de crédito. 
A geração deste relatório é muito simples, basta 
capturar o arquivo já baixado pelo site da CIELO. 
As informações mais pertinentes serão exibidas no 
formato de relatórios padrão da Lap Informática. 
Menu >> Vendas e Serviços >> Faturamento >> 
Visualizador Extrato CIELO. 
 

2º - SPED FISCAL (PIS/COFINS). 
Já se encontra em desenvolvimento a exportação 
para o SPED Fiscal que será obrigatório no 
próximo ano (se não for adiado). 
Para Pernambuco que terá o SEF II como base 
fiscal para apuração de ICMS, fica restrito o SPED 
a apuração do PIS e COFINS para empresas de 
lucro presumido e lucro Real. 
Menu >> Livros Fiscais >> Outras Funções >> 
Geração do Arquivo do SPED Pis/Cofins. 

 
3º - PAF-ECF – 1º Observação. 
Durante alguns meses a Lap Informática vai 
esclarecer pontos importantes sobre o PAF-ECF. 
1º - Observação: Na figura ao lado (3º) encontra-se 
o ‘Menu Fiscal”, que foi destinado ao uso do fiscal 
em sua visita a empresa. A grande novidade deste 
“Menu” é a inclusão de relatórios que extraem 
dados do banco de dados da empresa e não 
somente do equipamento ECF, com isso a fazenda 
quer ver se o sistema está de acordo com as 
vendas da ECF, ou seja, se todas as vendas são 
registradas tanto na ECF quanto no banco de 
dados refletindo em baixa do estoque, etc... 
Na Figura ao lado (3º) estão evidenciados os 
relatórios que acessam diretamente a base de 
dados da empresa. 
Menu >>.PAF ( Botão fica sempre visível ). 
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