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Para melhor atender nossos clientes em relação ás 
possíveis alterações e novidades do sistema 
Lapwin 4.0. 
 
1º - Impressão Etiqueta Zebra 2844. 
A Lap Informática desenvolveu a impressão de 
etiquetas com código de barras para a Zebra 2844. 
A impressora imprime etiquetas térmicas e com 
Ribbon com uma qualidade excelente. 
Existe a opção de três tipos de etiquetas, a “1” para 
uma por coluna de 4x4 cm e com barras, a “2” para 
duas por coluna de 2,5x5 cm e com barras e a “3” 
para três por coluna de 1,5x2,7 cm sem barras. 
Também foi dada a opção de portas/cabos, ou 
seja, USB ou LPT1(cabo paralelo). 
Menu >> Controle de Estoque >> Relatórios >> 
Etiqueta e catálogo de Produtos. 
 
2º - Ficha de Estoque Filtro. 
Para facilitar a procura de determinado movimento 
de um produto, foi adicionado um filtro na ficha de 
estoque com até três movimentos simultâneos. 
A idéia é filtrar ajustes (ENAJ ou SNAJ) ou até 
mesmo procurar uma entrada de garantia (ENGA) 
em produtos de muita rotatividade que geram 
muitas páginas de relatório 
Menu >> Controle de Estoque >> Relatórios >> 
Ficha de Estoque. 
 
3º - Feliz Natal e um Próspero 2012. 
A Lap Informática deseja a seus clientes um Natal 
muito Feliz com a família e um Ano novo 
espetacular, com muitas realizações. 
É muito importante ressaltar que a Lap só existe se 
os nossos clientes tiverem sucesso em seus 
empreendimentos e possam contar com nossos 
serviços a qualquer momento. 
Nós gostaríamos de receber um comentário 
relacionando a nossa prestação de serviço em 
2011. É de grande ajuda, pois queremos melhorar 
no que for possível a prestação de nossos 
serviços. 
Envie para o E-mail: adriano@usasat.com.br. 
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