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INTRODUÇÃO AO CADASTRO DO CLIENTE 
O Sistema todo é separado por abas, como um navegador da internet.  

Aqui, no cadastro de clientes, temos as abas: 

1. Listagem,  

2. Geral,  

3. Endereço de cobrança e entrega,  

4. Dados adicionais,  

5. Ultimas compras,  

6. A receber,  

7. Últimos contatos,  

8. Observações gerais,  

9. Observações,  

10. Pedido,  

11. Sócios e andamento”. 

Só usamos com frequência três abas: 

1. Listagem,  

2. Geral,  

3. Dados adicionais. 

Listagem mostra todos os itens cadastros. Geral traz dados como nome, CNPJ, contato, etc., e 

Dados adicionais tem o limite de crédito que o cliente tem. 

Para cadastrar um cliente, ele tem que ter um nome, um nome fantasia – ou pode preencher o 

campo com asteriscos *** e, tem que ter limite cadastrado. 

Vamos ver como funciona no sistema. 
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CADASTRANDO UM CLIENTE NOVO 
Abra o sistema, e vá em Cadastros, e depois em Clientes. 

Depois de escolher esta opção, 

você verá todos os clientes já 

cadastrados.  

Como vamos incluir – e este é 

apenas um manual explicativo, 

o objetivo não é ver os que já 

estão cadastrados, e sim, incluir 

um novo. 

Na tela que abre ao apertar 

“Clientes” veremos o que há a 

seguir. 

 

 
 

Uma tela em branco, com os campos do cliente aparece. Nela temos obrigatoriamente que 

colocar alguns dados: 

• Nome,  

• Nome fantasia, 

• Representante,  

• Transportadora. 
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Este é a aba “Geral”.  

Se você colocar o CNPJ, ele vai trazer sozinho dados como nome, nome fantasia, endereço, 

CEP, bairro e número. 

 

A consulta da Inscrição Estadual não está funcionando corretamente, neste caso, o melhor é 

buscar pelo Sintegra. 

CONSULTA DE CEP PARA DADOS IBGE 
É preciso clicar em CONSULTAR CEP e preencher com o CEP indicado, para que o sistema 

atualize os dados de IBGE e funcione corretamente na emissão de nota. 

 

É só completar os três últimos dígitos do CEP e clicar em buscar (abaixo do CEP), o sistema vai 

achar e completar os dados como “Código de país, cidade e estado”. 

Em seguida, é preciso colocar um representante – escolher um vendedor para este cliente, e 

também uma transportadora. 

Se houver um carro próprio, basta escolher a opção “Carro Próprio”, e se a transportadora não 

estiver cadastrada, é só cadastrar. (Caminho: Cadastro, transportadoras, o cadastro é simples) 
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Depois de cadastrar a transportadora, é importante colocar um limite de crédito para o cliente. 

É isto o que vai fazer com que ele tenha direito a fazer compras – é o que vai liberar os 

pedidos. 

Se não cadastrar um limite, quando tentar emitir um pedido, vai aparecer o seguinte erro: 

 

COMO COLOCAR LIMITE PARA O CLIENTE CADASTRADO 
Para cadastrar o limite é simples, basta ir na aba Dados Adicionais/Estatísticas e colocar um 

valor (no mínimo, o mesmo que o pedido de venda) como limite para o Cliente. 
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Coloque um valor de acordo com o pedido ou se o cadastro for apenas para inclusão, e não for 

sair pedido, coloque “R$500,00”. Assim, quando for fazer a primeira compra, ele ainda 

permite, mas não permitirá depois, a menos que seja aumentado o limite. 

Feito isto, clique em salvar, no disquete ao lado do X de cancelar. 

 

Este cadastro pode ser alterado depois, basta clicar em Alterar.  

Não é recomendado “Excluir” um cadastro, e sim, alterar – se fez algo errado, altere, não 

exclua. 

Seu cadastro de cliente está pronto. Há outros detalhes a colocar, mas para o básico isto é o 

suficiente por enquanto. 

 

 

REALIZANDO UM PEDIDO DE VENDAS 
 

Para um pedido de venda ser feito, é preciso que os produtos, o cliente, e o vendedor estejam 

cadastrados.  

Os produtos podem ter mais que um nome, e assim, uma nomenclatura variada no sistema. 

Para evitar cadastrar um produto novo, consulte se já houve algum pedido anterior com o 

mesmo item. 

A tela de pedido de vendas é simples, e bem intuitiva. 

Também é em abas. Assim como em cadastro, a Listagem mostra todos os pedidos, a Geral a 

aba que você vai usar para colocar os dados do cliente, e a forma de pagamento, e a aba itens 

para os itens a serem incluídos. Há ainda as abas: Observações do Pedido, Outras Observações, 

Faturamento (onde você acompanha se o pedido já gerou nota) e “Andamento”, que mostra os 

detalhes sobre cada usuário que alterou aquele pedido. 
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Para criar um pedido de venda, é preciso clicar em Incluir. 

 

Aqui é bem simples, você escolhe o cliente, o vendedor, a transportadora e a condição de 

pagamento, tudo clicando na “Lupa” ao lado da caixa. 

É preciso que tudo esteja previamente cadastrado. 

O Tipo a receber é a forma, como por exemplo “Dinheiro ou cheque”.  

O Frete, no caso daqui, é sempre “Destinatário”, mas o sistema pergunta isto ainda outra vez 

mais tarde, para confirmar. 

O Tipo de Lançamento e o Status do Pedido são automáticos, assim como o numero do 

pedido.  

A data não pode ser retroativa – mas se você precisar trocar para uma data anterior, pode ser 

feito mais tarde – salve o pedido completo, com itens e tudo, e clique em alterar, e pode 

escolher a data do pedido como quiser. 

COMO INCLUIR ITENS NO PEDIDO 
Para incluir um item, é preciso ir à terceira Aba, Itens. 
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Aqui, é só clicar na lupa, encontrar o item desejado, e apertar Enter. 

 

Depois, colocar a quantidade, o preço e o valor da comissão para aquela venda. A CFOP 

costuma vir automaticamente quando você seleciona corretamente seu cliente. Ela segue a 

ordem de dentro e fora do estado. 

 

Assim que você terminar, pode clicar em salvar – o mesmo disquete que usou no cadastro do 

cliente, e pronto. Você tem um pedido pronto. 

O pedido aparece assim na listagem: 
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O numero do pedido, a data em que foi criado, a data da entrega (que vai alterar assim que 

você der baixa), o nome do cliente, do vendedor, tipo de recebimento, e o valor.  

Há três colunas ao lado, com o status atual do pedido.  

Nelas veremos se ele foi baixado, liberado e impresso. Um pedido precisa ser impresso para 

que a separação possa conferir o que foi separado, ou para que o gerente confira os dados do 

pedido. 

Há, mais de uma forma de imprimir. Só usaremos duas aqui. A que mostra os valores, e a que 

vai para a expedição – e é usada como folha de embarque, para liberar mercadorias aqui. 

 

COMO IMPRIMIR UM PEDIDO – OU FOLHA DE EMBARQUE 
Você vai selecionar o pedido – só clicar sobre ele – na listagem, e vai clicar na impressora, onde 

está escrito “Imprimir”. 

 

 

A imagem acima vai aparecer. É importante entender o que ela significa. 

 

➔ Total: tem todos os itens, com os valores e forma de pagamento. 

➔ Produção/separação: mostra os itens do pedido, mas não os valores. É o que usamos 

como folha de embarque. 

➔ Parcial: quando um pedido foi entregue parcialmente, mostra o que já saiu. 

➔  

Então, um relatório para o gerente, sempre será “Total”, e para a expedição, sempre será 

“Produção/ Separação”. 
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Exemplo de TOTAL (os valores foram omitidos por segurança) 

 

Exemplo de Produção/Separação 

 

Percebeu a diferença entre eles? 

Um é gerencial, o outro operacional. 
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LIBERAÇÃO E BAIXA DOS PEDIDOS. 
 

Depois de fazer o pedido, e imprimir, para gerar uma nota é preciso: 

• Liberar 

• Baixar – esta etapa exige muito cuidado. 

Liberar só requer que você clique no botão liberação. 

 

Assim, selecione o pedido a ser liberado, e clique em liberar. 

Vai aparecer a seguinte mensagem: 

 

Clique em SIM, e prossiga. 

O pedido precisa ser agora baixado no sistema – você vai dizer quanto do material está saindo 

– para que posse ser gerada a nota fiscal. 
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COMO DAR BAIXA NO SISTEMA 
 

Selecione o pedido, clique em baixar.  

Selecione o item a ser baixado, clique duas vezes ou aperte a barra de espaço no teclado, e 

confirme ou digite a quantidade a ser baixada. 

 

 

Quando terminar, clique em salvar. Agora o sistema vai perguntar quanto pode ser 

documentado, e qual a empresa emissora. 

 

Escolha qual a empresa – 1 ou 2, e muito cuidado com o Modelo. 55 é o que será enviado. 

Assim que clicar em 55 a caixa BAIXA fica habilitada, é só escolher.  

Continue preenchendo os dados como aparecem. E clique em confirmar. Ao fazer isto, o 

pedido some da tela, e vai para a parte de Nota fiscal. 
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COMO EMITIR A NOTA FISCAL 

 

As notas fiscais sempre estarão em preto. 

Veja o exemplo abaixo: 

  

 

Clique na nota a ser emitida, coloque o certificado correspondente, e clique em Emitir. 

 

Vai aparecer o número da próxima nota – você pode alterar caso seja necessário. Mas, os 

números tendem a seguir uma sequência. 

Clique em ok. 

Aparece então a tela de informações de pagamento. 

 

Você pode alterar – se for em 3 vezes, por exemplo, pode colocar assim: 

10,20,30 (para dez dias, vinte dias, e trinta dias) 
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Ou 

30,45,60 (Para os mais comuns, como 30/45/60) 

O sistema vai mudar e dividir de forma igual as parcelas. 

 

Você pode alterar qualquer data, e qualquer valor (desde que no final o valor esteja completo) 

para o que precisar. Observe: 

 

Estas informações vão sair na Nota, cuidado. 

Ao clicar em confirmar, uma janela de ‘pré-visualização’ de nota é aberta. 

Nela você pode conferir se há alguma coisa errada, e alterar antes de emitir a nota fiscal. 
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Esta não é a nota de verdade ainda, por isto, é bom ver para alterar. 

Se estiver tudo certo, é só fechar a janela – clique no fechar que aparece na parte superior 

esquerda, e ele envia a nota para a SEFAZ. 

Assim que você clicar em fechar, vai aparecer isto: 

 

Se tudo estiver certo, clique em sim. Se houver algo para alterar, clique em não. 
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ALTERANDO UMA NOTA FISCAL ANTES DE ENVIAR 
Se você perceber que há alguma coisa errada, pode clicar em não, e vai voltar para a listagem 

(lembra que tudo no sistema é em abas?) 

Ao clicar em alterar, ele vai abrir uma aba bem parecida com o que já vimos em pedido e 

cadastro. Veja: 

 

Você pode mudar qualquer coisa dentro da nota. Basta navegar pelas abas e escolher o que 

precisa ser mudado. 

Atenção a forma de salvar. Alguns itens tem um disquete para salvamento próprio, como: 

 

Neste caso, é preciso salvar no item, e depois, salvar geral (No disquete ao lado do Cancelar). 

Depois de corrigir, é só clicar em emitir novamente, conferir a forma de pagamento, e verificar 

na visualização se está certo.  

Depois, clique em ‘sim’ quando perguntar se a nota deve ser enviada. 
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SELECIONANDO O CERTIFICADO PARA ENVIAR A NOTA FISCAL 
 

O certificado deve estar instalado na maquina que vai fazer o envio. Caso não esteja, ligue para 

o suporte para que eles acompanhem este processo. 

Assim que você clicar em “sim” na tela par seguir com o envio,  

 

Vai aparecer no meio da tela uma janela para selecionar o certificado e enviar a nota. 

 

Selecione o certificado, e 

coloque a senha. 

Caso não apareça, clique em 

cancelar, e em emitir 

novamente. 

Se o certificado ainda não 

estiver listado na janela, é 

preciso retirar e recolocar, 

pode ser algum mal contato. 

 

Se ainda assim não aparecer, entre em contato com o suporte do sistema, informando que o 

certificado não está sendo reconhecido. 
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normalmente, o certificado é 

encontrado na primeira tentativa. 

Assim que você seleciona, ele emite, 

gera o contas a receber, e dá a saída 

efetiva do estoque. 

A nota passa a ficar como status de 

emitida, e ganha um número, na frente 

do número do pedido. 

Como veremos a seguir. 

REIMPRESSÃO, 

CANCELAMENTO E CARTA DE CORREÇÃO 
 

A nota emitida corretamente já sai em uma tela de impressão onde podemos escolher quantas 

vias é preciso imprimir. Mas, sempre pode ser necessário imprimir mais algumas cópias. 

Neste caso, basta selecionar a nota emitida da listagem e clicar em Reimprimir. 

 

As notas em preto podem ser reimpressas, as outras não. 

Ao clicar em Reimprimir – ao lado de Cancelar – você vai ver a seguinte mensagem: 

 

Clique em sim, e irá para uma tela de impressão. 

Você pode imprimir em papel, ou salvar em PDF. 
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Para corrigir uma nota emitida é preciso usar o recurso CCe – Carta de Correção Eletrônica. 

O Certificado deve estar na máquina na hora da correção. 
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Como fazer uma carta de correção Eletrônica 

 

Se você emitiu uma nota e descobriu depois que a forma de pagamento, o volume, a 

transportadora, ou o peso estavam errados, é possível corrigir. 

Selecione a nota incorreta e clique em CC-e 

 

Vai aparecer esta tela: 

 

Nesta tela você tem o numero da nota   a ser corrigido, a data de emissão e um espaço para 

colocar o que precisa ser alterado. 

Escreva o que deve ser mudado – nunca pode ser a data de emissão ou saída, nem dados que 

alterem o valor da nota – e clique em Corrigir. 

Vai aparecer a tela a seguir: 

 

Se tudo estiver correto, pode clicar em Sim. 
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Depois, você irá para uma tela de seleção de certificado, e ao enviar, ela abre uma tela de 

impressão. Pode escolher quantas cópias serão feitas, como na impressão da nota fiscal. 

Se não conseguir imprimir na hora, ou precisar – em outro momento – reimprimir uma carta 

de correção, é só selecionar a nota que foi corrigida e clicar em HISTÓRICO. 

 

Vai aparecer a emissão e a correção – EMITIR E CORRIGIR- e se você clicar em Correção, ele te 

deixa reimprimir pelo botão “Imprimir” que aparece ao lado. Muito simples. 

Mas, há casos em que corrigir apenas não basta. É preciso cancelar. 
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COMO CANCELAR UMA NOTA FISCAL EMITIDA 
 

IMPORTANTE: 

EM SÃO PAULO O PRAZO DE CANCELAMENTO SEM RISCO DE MULTAS OU SIMILARES É DE ATÉ 

24 HORAS – HÁ CASOS EM QUE É POSSÍVEL CANCELAR COM 7 DIAS, MAS NÃO É O IDEAL. 

 

Para cancelar uma nota ela não pode ter passado pela fiscalização de cargas. Você pode 

verificar isto consultando a nota na SEFAZ pela chave. 

Caso tente cancelar e ela não cancele, pode ser que ela tenha passado por um posto fiscal. 

Tudo bem, ela não vai cancelar, e não há penalidades ou multas – só tempo perdido. 

Como fazer? 

Selecione a nota a ser cancelada da listagem de notas. 

Clique em CANCELAR – um grande X vermelho (Lembre que apenas as notas em preto podem 

ser canceladas) 

Ao clicar em cancelar, a janela a seguir será exibida: 

 

Escreva o motivo do cancelamento – pelo menos 30 caracteres (Ex. Nota Fiscal emitida 

incorretamente pelo usuário -42 caracteres - ou “nota em desacordo com o pedido feito pelo 

cliente”) 

É preciso escrever, clicar em cancelar, selecionar o certificado e pronto. 

A nota então passa a ficar Vermelha diferente do preto que estava anteriormente. Tudo é 

cancelado automaticamente, o estoque, o financeiro, e o pedido volta a ficar ‘aberto’ e não 

mais emitido, como estava antes de ser baixado. 
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É possível reimprimir uma nota cancelada quantas vezes for preciso. 

Exemplo de uma listagem com notas emitidas, e canceladas: 

 

 

Qualquer outra dúvida, entre em contato com o suporte ao sistema, no telefone: 

11 94737-1397 – Paulo. 


