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Alterações e Novidades do sistema Lapwin 4.1. 
 

1º - O iLap em fase de Finalização. 
O sistema desenvolvido para iPhone e iPad 
encontra-se em fase de acabamento.  
O sistema será muito útil para distribuidoras, pois 
segue a mesma filosofia que se utiliza em 
Notebooks de vendedores externos. 
O usuário faz o download da carga com as 
atualizações tradicionais de clientes e produtos, e 
envia seu pedido para a central com grande 
facilidade. A possibilidade do envio por email ficou 
ainda mais fácil. 
 

2º - NFe Denegada, o que fazer?. 
Para atender uma nova alteração da fazenda em 
relação a NFe, que vem “Denegando” notas 
fiscais para clientes que estão com algum 
impedimento junto ao estado. O sistema Lapwin 
permitirá o cancelamento desta NFe, pois a mesma 
fica registrada na fazenda como “Denegada”, 
assim sendo o usuário deverá utilizar o 
Cancelamento de Liquidação / NF Cancelamento. 
Foi criado mais um filtro no NF Pesquisa para 
auxiliar a identificação destas notas. 
Menu >> Faturamento >> NF Pesquisa. 

 
3º - Auditoria de Reserva. 
A Lap implantou uma segurança extra em relação 
aos produtos reservados. Como se sabe, não 
existe uma ficha de reserva, o que resulta em uma 
dificuldade do acompanhamento de um possível 
desequilíbrio do sistema. 
No fechamento do estoque existe uma auditoria 
dos saldos que se faz todo o mês. Aproveitando 
essa rotina mensal, fica obrigatório que o usuário 
faça também a auditoria da reserva, através da 
função de produtos reservados. Basta clicar em 
“Auditoria = Sim” e imprimir o relatório para cada 
empresa que faça parte desta loja. 
A data será atualizada, marcando “Sim” para a 
Pergunta que aparece: “Deseja corrigir os Saldos 
Incompatíveis?”. 
Menu >> Vendas e Serviços >> Relatórios >> 
Produtos Reservados. 
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