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

1º - HOMOLOGAÇÔES – PAF e TEF. 
Finalmente a Fazenda Estadual cadastrou o 
sistema da Lap (Lapwin 3.5) como software 
homologado para o PAF. Com os seguintes dados 
da Comunicação de Uso do PAF-ECF:  
Lap Informática Ltda. – CACEPE: ISENTO. 
1) Número e Data – DPC: 302/2011 e  04/10/2011. 
2) Número e Data – CONFAZ: 120 e 15/07/2011. 
3) Laudo no CONFAZ: POL1902011. 
 
O TEF também foi re-certificado de forma “conexão 
remota” junto a SEVEN PDV e a Software Express, 
inclusive para utilização do já conhecido PAY&GO. 
Menu >> Vendas e Serviços >> Fat. >> Caixa. 
 

2º - Novo Frente de loja LAP-PDV. 
Agora a Lap Informática também atende clientes 
que necessitam somente do frente de loja para 
utilização do Cupom fiscal com TEF e homologado 
no PAF-ECF. Essa função exige que o sistema de 
retaguarda da empresa gere um arquivo texto com 
os dados da venda, que será lido pelo LAP-PDV. 
Esse sistema só será comercializado a partir de 
janeiro de 2012 e terá um custo reduzido igual a 
somente um módulo de Vendas e Serviço. 
Menu >> Vendas e Serviços >> Fat. >> Caixa. 

 
3º - Devolução com nº da Venda/OS. 
Na função Devolução de Balcão foi adicionado um 
campo “Venda/OS” por item, com isso pode-se 
rastrear a informação da origem e coibir possíveis 
desvios ou enganos. 
As devoluções, no relatório de comissão, ficaram 
mais corretas, isso se a empresa optar por sempre 
colocar o número da “Venda/OS” no item de 
devolução e gerar o relatório baseado nesses 
números (opção do relatório de comissão). 
Essa alteração atinge principalmente as 
distribuidoras que paga sua comissão repartida 
entre o vendedor externo e o vendedor interno. 
Menu >> Vendas e Serviços >> Balcão >> 
Devolução de Clientes. 
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