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1.

Descrição
Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para fazer a configuração no
SysPDV (Software responsável pela emissão de cupons fiscais - PAF) para que ele interprete as
informações geradas pelo APLWeb referente a emissão do Cupom Fiscal.

2.

Responsáveis:
Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade
é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.
a. LISTA DE CONTATOS:
Nº

Nome

Telefone

e-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:
3.

Requisitos:
Antes de realizar a configuração, é necessário que o software SysPDV esteja devidamente instalado,
configurado com as suas devidas cargas necessárias para sua operação básica de venda e emissão de
cupom. Depois da configuração das formas de pagamento é necessário enviar uma cópia da Leitura X
para que seja feita então a configuração das formas de pagamento no APLWeb conforme as definidas
no ECF.

4.

Atividades:
Abaixo estão os passos necessários para realizar a configuração.
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Passo 1. No SysPDV Server vá na opção Sistema / Parâmetros / SysPDV. Onde você terá acesso aos
parâmetros de configuração do SysPDV. Selecione a guia de opções Venda Assistida e nela marque a
opção Venda normal e pré-venda com e sem pré-finalização.

Passo 2. No SysPDV Service que fica quando está em execução, na barra vizinha ao relógio e calendário
do Windows no canto inferior direito da tela. Ao abrir sua tela de parâmetros selecione a guia Integrador,
nela informe o caminho que o SysPDV irá buscar pelo arquivo com os dados do cupom fiscal a ser
emitido.
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O APLWeb irá gerar um arquivo nessa pasta automaticamente com o prefixo "prx", o nome sendo o
numero da venda e a extensão .ECF. Ex: "prx16012672.ecf", e com todo o conteúdo necessário para a
emissão do cupom. Bastando apenas o usuário ir a tela de pré-vendas do SysPDV e emitir o cupom da
pré-venda já existente importada do arquivo. Esse processo é feito pela interface de ponto de venda do
APLWeb na opção Enviar Cupom Fiscal ao SysPDV no final do processo de venda.

O APLWeb funciona totalmente na Web, por sua vez, roda em navegadores como: Firefox, Chrome,
Internet Explorer, Opera, Safari e outros. E na maioria desses navegadores está configurado para salvar
arquivos da internet na pasta Downloads do usuário corrente. Normalmente encontra-se na pasta:
C:\Users\NOME_DO_USUARIO\Downloads.

Link para o arquivo exemplo: http://www.aplweb.com.br/syspdv/prx16012672.ecf
5.

Material de suporte ao PDV do APLWeb:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/196-video-de-apresentacao-do-menu-pdv
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/137-aula-01-pdv-do-APLWeb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/138-aula-02-pdv-do-APLWeb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/139-aula-03-pdv-do-APLWeb
P
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