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Alterações e Novidades do sistema Lapwin 4.1.

1º - TEF com Multi-Cartão.
Foi homologado junto a Seven PDV e Software
Express de São Paulo, a utilização dentro do TEF
do recebimento com 2 cartões na mesma venda.
Por motivos de segurança o número máximo de
cartões na mesma venda será de apenas 2.
Acreditamos que desta forma a necessidade para
com nossos clientes será atendida plenamente.
Vendas com mais de 2 cartões são tão raras que
sempre se pode encontrar outro meio de
pagamento cabível que satisfaça tanto a empresa
quanto ao seu cliente.
Menu >> Vendas e Serviços >> Fat. >> Caixa.
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2º - Código de Barra automático.
Foi incrementada para codificação de Barras do
tipo Ean13 (13 dígitos), que é a mais usada no
Brasil. Para Produtos que não tenham por parte
dos fabricantes a codificação de Barras, a Lap
desenvolveu uma codificação própria que cria
automaticamente uma numeração dentro do
cadastro de produtos.
Os que já se utilizam de etiqueta de produtos,
basta “clicar” no botão ao lado do código que deve
estar em branco que o sistema cria a numeração
iniciada pelo dígito “1”.
Menu >> Cadastro >> Produtos.

3º - Chave da NFe Obrigatória.
A Lap estabeleceu que para empresas que não
fazem parte do Simples Nacional e Estadual, a
obrigatoriedade da inclusão da chave de acesso da
NFe (44 dígitos).
O usuário terá que digitar os 44 dígitos ou utilizar
um leitor de código de barras para preencher o
espaço correspondente a Chave da NFe. Existe a
possibilidade de corrigir o mesmo no botão
representado como uma “Chave”.
Esse é um requisito obrigatório do SPED para
todas as empresas. Somente as empresas do
Simples estão liberadas até o momento.
Menu >> Controle de Estoque >> Movimentação
>> Entradas.
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