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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define os passos necessários para utilizar a versão lite do APLPDV.

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:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo
descritas. Para utilizar essa versão do APLPDV, também é necessário habilitar o módulo APLPDV lite.
4.

Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para utilizar a versão lite do APLPDV:
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I.Habilitando versão lite do APLPDV
Passo 1. No menu topo, clique na opção “Início”.

Passo 2. No menu lateral “Configuração”, clique na opção “Módulos”.

Passo 3. Em seguida, clique na guia “Módulos extras” .

Passo 4. Ao clicar nessa guia, aparecerá uma lista de módulos adicionais do APLWeb. Tais módulos são
inclusos por personalização. Diferente dos módulos standard que são módulos padrões. Portanto, para
habilitar o módulo PDVlite, localize-o e clique na opção “Ativar”, abaixo da coluna “Situação cadastral”.
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Note que, ao selecionar a opção para ativar o módulo, ele passará de “OFF” para “ON” indicando que ele
foi ativado e já poderá ser configurado conforme as necessidades de sua empresa.

II.Acessando a versão lite do APLPDV
Passo 1. No menu topo, clique na opção “PDVLite”.

OBS: Uma diferença entre o APLPDV lite e as demais versões, é que para acessá-lo é necessário apenas o
login inicial. Ele não pedirá outro login ao clicar no menu “PDV”.
Passo 2. Ao clicar nessa opção, será pedido a loja. Selecione-a e clique em ENTER para prosseguir.

III. Fazendo uma venda na versão lite do APLPDV
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Passo 1. Assim como nas outras versões do ponto de vendas, para iniciar uma nova venda no PDVlite
basta clicar na tecla F2 de seu teclado ou apenas clicar na opção F2 na lateral da página. E em seguida,
incluir os produtos desejados.

OBS1: Caso você queira incluir uma quantidade maior que um, use a tecla TAB do seu teclado para
mudar o foco inicial do campo código para o campo “Qtde”. E depois volte ao campo código para incluir o
produto desejado.
OBS2: Lembrando os campos “Qtde” , “Troca” e “Tabela” nessa versão, assim como na versão resumida
do ponto de vendas, são determinados por parâmetros. Ou seja, você poderá ou não deixá-los
habilitados.
OBS3: Você ainda tem a opção de consultar os produtos e dados como quantidade em estoque e preços.
Basta clicar nas teclas ALT+P.

Passo 2. Após incluir os produtos no carrinho, clique na tecla F8 para selecionar o tipo e a forma de
pagamento da venda e clique em ENTER para adicioná-los.
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Note que, diferente das outras versões, a versão lite do ponto de vendas é totalmente interativa. Ao fazer
qualquer operação, você poderá visualizar uma mensagem de confirmação da mesma. E ao clicar em
qualquer tecla de comando virá uma mensagem explicando como cada tecla funciona.
Passo 3. Por fim, para concluir a venda clique na tecla F12 ou na opção lateral da página.

Como de costume, aparecerá o resumo da venda faltando apenas ser preenchido o nome do vendedor ou
corretor que está fechando a venda e a conta que entrará o crédito. Preencha-os e clique em F12
novamente para concluir totalmente a venda.
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IV. Faturando um pedido na versão lite do APLPDV
Passo 1. Já no PDVlite, clique na tecla F3 do seu teclado ou na opção lateral F3 selecionar o pedido
desejado.

Passo 2. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma nova janela trazendo a lista de pedidos já existentes.
Selecione o pedido desejado e clique em ENTER para prosseguir.
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Passo 3. Após incluir o pedido, ele já trará todos os dados cadastrados inicialmente no pedido. Faltando
apenas adicionar o pagamento e finalizar a venda clicando na tecla F12 para concluir venda ou na opção
lateral F12.

Novamente, ao concluir venda aparecerá o resumo da mesma. Preencha as opções necessárias e conclua
definitivamente a venda.
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