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

1º

1º - Substituição diferenciada p/ UF?
A briga entre os Estados por alíquotas de ICMS
vem
atingindo
diretamente
os
estados
consignatários do protocolo referente a substituição
tributária. O exemplo ao lado mostra como o
usuário pode diferenciar o MVA para cada unidade
federativa que atingirá o cálculo do valor do ICMSST para esses estados.
Menu >> Cadastro >> Tabelas >> 65- Pauta por
Estado ICMS-ST.

2º - 3 Vitrines e acesso do Gerente.
Foram criados 3 (três) Sub-estoques chamados de
estoques de Vitrines A,B,C com a finalidade de
alocar mercadorias em diferentes partes do Balcão.
Havia um campo vitrine, porém não interagia com
outras funções e relatórios do sistema. A Idéia é
fazer essa informação aparecer em relatórios e
também nas consultas rápidas do sistema.
Importante: Esse estoque é alterado manualmente
pelo usuário “Gerente de Estoque” e não altera a
quantidade real do produto dentro do estoque
geral. Outros campos também foram adicionados
ao poder de “Gerente” por se tratarem de campos
muito importantes.
Menu >> Cadastros >> Produtos.

2º

3º
3º - PAF-ECF – 2º Observação.
Durante alguns meses a Lap Informática vai
esclarecer pontos importantes sobre o PAF-ECF.
2º - Observação: Figura ao lado do Menu Fiscal.
No PAF existe uma denominação chamada PREVENDA que reflete a operação da maioria dos
nossos clientes. Na verdade esse nº da PREVENDA é o mesmo nº da Venda/OS do Lap e que
será impresso no cupom fiscal no fim da
Liquidação da venda.
Também serão impressos todos os dados do
cliente cadastrado tais como endereço, nome ou
razão social e CNPJ ou CPF.
Menu >>.PAF ( Botão fica sempre visível ).

