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Para melhor atender nossos clientes em relação ás
possíveis alterações e novidades do sistema
Lapwin 4.0.
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1º - Carga Automática – Notebooks.
A Lap Informática desenvolveu um automatismo na
geração de arquivo de carga (arquivo que alimenta
informações para vendedores externos que
utilizam Notebook).
O Usuário pode deixar uma máquina ou até
mesmo o servidor, gerando cargas automáticas de
hora em hora, para que suas informações sejam
sempre as mais atualizadas possíveis.
Recomendado para empresas que tenham fluxo
grande de entrada e saída de produtos e com
grande volume de vendas por notebooks.
Menu >> Rot. Especiais >> Comunicação Laptop
>> Geração para Vendedores Externos.

2º - BALCÃO - “F6” – Compra Rápida.
Foi adicionado na função de Balcão (Compra
Rápida ou Vendas de Lojas), as 3 últimas compras
do produto pesquisado.
A idéia é auxiliar a tomada de decisão para o
pequeno empresário que normalmente é visitado
por representantes de distribuidoras locais.
Menu >> Vendas e Serviços >> Balcão >> Venda
Direta – Teclando - “F6”.

3º - PAF-ECF – 3º OBS - Cupom.
Durante alguns meses a Lap Informática vai
esclarecer pontos importantes sobre o PAF-ECF.
3º - Observação: Figura ao lado de um Cupom
Fiscal, exemplo impresso na Lap.
No Cupom algumas informações serão obrigatória
para o formato de venda padrão Lap. Ao lado veja
o primeiro retângulo com informações do cliente
cadastrado (CNPJ/CPF, Razão/Nome Endereço),
isso será obrigatório sempre que o cliente desejar.
O outro retângulo mais abaixo é o mais importante
e será obrigatório informar o MD5 (Chave criada
pelo sistema Lapwin 3.5 e homologado) e o nº da
pré-venda que se traduz no sistema da Lap como
nº da Venda/OS.
Menu >>.PAF ( Botão fica sempre visível ).
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