Manual do Usuário
Sistema Lógica System PDV

Olá, você adquiriu o nosso Sistema PDV – Lógica System, ele é fruto de anos de pesquisa e
desenvolvimento, onde o foco é a sua satisfação por utilizar uma ferramenta confiável.
Esperamos que a sua experiência na utilização de nossas soluções seja a melhor possível e para isso,
sempre que precisar, faça uso de nosso suporte, ele está a sua disposição.
Vamos começar a sua viagem em nosso Sistema?
Seja bem Vindo!!!!

Sistema – PDV – Básico:
1 – Cadastro de Produtos:

Abra o sistema clicando 2x no ícone “NFCe” e abrirá a tela abaixo:

Clique na lupa ao lado do retângulo no canto superior direito, ou dê “enter”

Se desejar cadastrar um produto, clique no botão “Incluir-F4” e em seguida abrirá a tela abaixo:

A Tela “Cadastro de produtos no estoque” abrirá e você poderá cadastrar os seus produtos.
O Sistema, por determinação da receita obriga que o cadastro tenha algumas informções, elas são:
Descrição do Produto (o nome do seu produto)
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) = Esse código é obrigatório para todas as operações fiscais,
você pode encontrá-lo numa pesquisa pela internet, na nota fiscal de compra do seu fornecedor ou ainda
na tabela do próprio sistema, veja como:
- Ao lado do campo NCM existe uma lupa, clique nela e aparecerá a tela abaixo:

Altere a forma de buscar o NCM selecionando as opções na box abaixo do campo “Buscando por”,
coloque para buscar por “Descrição” conforme abaixo:

Coloque o nome do tipo de produto que você está procurando, por exemplo, para refrigerantes, coloque
água, etc., conforme abaixo, e dê “enter”:

Ele vai buscar na tabela de NCM, em seguida, clique com o mouse, duas vezes em cima do item que
melhor representa o produto que você quer cadastrar, ele vai preencher o campo NCM no cadastro de
produtos.

Preencha o preço de custo (por quanto você comprou o produto do seu fornecedor) e o preço de Venda
consumidor (por quanto você vende o seu produto para o seu cliente), Conforme abaixo:

Na parte de cima da tela, você verá a aba “Tributação”, clique nela uma vez com o mouse e abrirá a tela
abaixo:

Nesta tela você fará o cadastro obrigatório relacionados aos tributos do produto, vamos ver alguns
exemplos para que você possa entender bem como fazer esse procedimento.

Vejamos o exemplo de empresa do Simples Nacional que está cadastrando um produto padrão que não
possui isenção ou Substituição Tributária.
Você preencherá desta forma:

Ou seja, Código 102, %ICMS 20, CFOP 5102
Para produtos com Substituição Tributária, você preencheria desta forma:

Ou seja, Código 500, CFOP 5405
É muito importante salientar que os dados acima são meramente exemplos, a tributação adequada à sua
empresa deve ser verificada com o seu profissional contabilista, ele é o responsável pelas informações

corretas. A Lógica Tecnologia não se responsabiliza por inserção de quaisquer informações no cadastro
de seus clientes e das consequencias que houverem pelo preenchimento equivocado de tais informações.
Após esse preenchimento o produto já estará pronto para ser gravado no seu estoque, portanto clique no
botão embaixo à direita: “Gravar-F8”, pronto, seu produto está cadastrado e pronto para ser vendido.
Observações importantes sobre o cadastro:
- Voçê pode alterar a unidade cujo produto é vendido: KG, MT, CX, etc. no campo “Unidade de medida”,
para isso clique na lupa abaixo dele.
- Você pode cadastrar um fornecedor atrelado a cada produto, para isso, clique na lupa abaixo do item
“fornecedor padrão” e selecione um fornecedor, se não houver algum cadastrado clique em incluir e
cadastre um fornecedor, conforme abaixo:

- Você pode atrelar o seu produto à um grupo de produtos no campo grupo, se desejar criar grupos clique
na lupa abaixo do item, conforme abaixo:

Lembramos que estas informações, no momento da emissão desse manual, são opcionais.

Vamos ver agora como fazer vendas no nosso sistema.

Sistema – PDV – Básico:
2 – Vendas:

Vamos ver agora como vender e consequentemente emitir o cupom fiscal modelo NFC-e no seu sistema
Lógica System. Existem várias formas de fazer isso, vamos começar pela forma mais fácil, pelo código.

Digite o código do produto, no nosso exemplo, o código é o 1, em seguida dê “Enter”, ele vai colocar o
produto na parte de baixo da tela de vendas, ou seja, ele já está incluido na venda., conforme abaixo:

Você poderá incluir outros produtos, normalmente até finalizar a venda.

Se você desejar finalizar a venda clique em “F5”, ele abrirá a tela abaixo:

Digite o valor que o cliente está lhe dando para pagar a venda, se for em dinheiro ele mostrará o troco, se
houver. Em seguida, clique em “Fechar NFCe – F12”, a nota será transmitida e impressa.
Se você não quiser lançar as formas de pagamento, pressione no seu teclado, ao mesmo tempo as teclas:
“CTRL” + “F5” e a nota será transmitida e impressa como dinheiro.
Se você utilizar códigos de barras em seus produtos, ao pistolar o código com o leitor de código de barras
o sistema efetuará a venda normalmente. Obviamente no cadastro do produto, o campo “Código de
Barras” deverá estar preenchido previamente para que esta função seja executada.

Você poderá também alterar o preço e a quantidade de um item na venda se desejar, veja o exemplo:

Ao digitar o numero 10 (que no caso aqui é a quantidade do item que vamos vender) e o simbolo *
(asteristico é o simbolo de multiplicação na informática) mais o código do produto (no caso o código 5) o
sistema entenderá que você deseja vender 10 unidades do produto com o código 5.
Ele fará a multiplicação automática! Conforme abaixo:

Se você desejar alterar quantidade ou preço unitário de qualquer item, clique em cima do que quer alterar,
apague e digite o nomo numeral, conforme abaixo:

Em seguida dê enter, e o sistema calculará automaticamente, alterando o valor da compra. Conforme a
tela a seguir:

Importante salientar que essa função é opcional e pode ser inibida a hora que você desejar pelo nosso
suporte.

Se houver alguma instabilidade do servidor da Receita Estadual, o seu cupom fiscal NFCE poderá ser
emitido em contingência. Ele será impresso normalmente, mas você terá até 24 hrs para transmiti-lo. Veja
como fazer:
- Clique no botão à esquerdo no final da tela “Gerenciar – F10”
- Localize a nota que não foi transmitida (em geral ela estará com letras e números da cor preta)
- clique uma vez em cima da nota que deseja enviar e clique em seguida no botão “Envia – F5”
O sistema transmitirá a sua nota, se a sua internet estiver restabelecida ou o servidor da receita estiver
novamente on-line.

O correto é que todas as notas estejam da cor VERDE, isso indica que todas foram transmitidas.

Agora vejamos como emitir o relatório diário ou mensal de vendas, na tela de vendas clique em:
- Relatórios
- Fechamento de Caixa
- Fechamento de Caixa (ou Fechamento do Período)

Coloque a data inicial e final e clique em concluir
Seu relatório aparecerá na tela e você poderá imprimir na sua impressora de cupom se assim desejar

Em seguida:

Seu relatório será emitido em seguida:

Nosso sistema possui inúmeros relatórios, teste os que desejar e escolha o que melhor atende à sua
necessidade. Converse com nosso suporte.

Você viu operações relacionadas ao frente de loja, se você possui o sistema de Retaguarda
(Administrativo) “Menu”, você vai conhecer outras funções úteis do nosso sistema.

Retaguarda – Menu
1 – Cadastros
Ao abrir o retaguarda, clicando em “Clientes” temos o cadastro de clientes, com a tela abaixo:

Para cadastrar um novo cliente clique em “Novo-F4” abrirá a tela de cadastro:

Se for Pessoa Física, basta preencher com os dados necessários, se for Pessoa Jurídica (Empresas),
você pode escolher entre preencher os dados, ou clicar no botão de Internet que abrirá a consulta à
Receita Federal conforme abaixo

Vai abrir a janela abaixo, digite o necessário e faça a busca:

O sistema vai preencher os dados, complete o que não estiver preenchido e clique em “Gravar-F8”.
Você pode transformar um cliente em fornecedor, se desejar, é bem simples, clique com o botão direito do
mouse e clique na função.

2 – Cadastro de Produtos:
Clique em “Estoque” e “Novo”

O procedimento de cadastro é o mesmo já mostrado neste manual, pois a tela é a mesma. Vamos mostrar
outras funções que só estão disponíveis na versão completa:

Na aba Arquivos você pode duplicar um produto, ou seja, pode cadastrar um produto com as mesmas
características fiscais apenas alterando as informações que desejar. Pode também reajustar os preços de
vários produtos ao mesmo tempo. Pode fazer a alteração de estoque de vários produtos ao mesmo tempo
ou criar várias tabelas de preço.

Se desejar pode verificar vários registros de produtos, com as setas de nevegação. Para isso, clique em
algum produto e depois em “Mostrar”:

Se você utiliza pesagem direta no caixa, no caso de mercado, hortifruti ou Pet Shop, você tem produtos
pesados na balança, ou tem uma balança de etiquetas, para que o produto seja reconhecido como de
pesagem marque a opção “pesado na balança”, conforme a tela abaixo:

Agora vamos ver como fazer a importação de arquivos de compra XML de Nota Fiscal Eletrônica.

Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de compra de mercadoria:
Na retaguarda, clique em “Compras” e “Importar-F11”

Vai abrir a tela abaixo, na qual você vai procurar e selecionar o arquivo de XML, nos três pontos que
aparecem à direita da box

O arquivo já deve estar baixado no computador e dentro de uma pasta específica, você pode criar esta
pasta e colocar nela o nome que mais lhe facilitar. Ao achar o arquivo clique duas vezes, conforme as
telas a seguir:

Selecione o arquivo XML que deseja fazer a importação e clique duas vezes nele

Agora clique em “Confirmar-F8”
Escolha a melhor opção da janela a seguir, ela indica como os produtos serão cadastrados em seu
estoque, fique atento, leia antes de fazer a importação. Depois clique em “Confirmar-F8”.

Vai abrir a tela abaixo:

Em seguida, selecione que tipo de entrada é essa nota fiscal, por exemplo: Compra, Devolução, etc: Para
isso, clique na lupa da Box “Natureza da Operação”.

Clique 2x no caso mais adequado.

Agora, se o produto for novo, basta clicar em “Confirmar-F8”
O sistema irá abrir a tela de cadastro de produtos para que você confirme ou altere alguns dados, depois
clique em “Gravar – F8” e o produto será cadastrado.

A Nota terá sido importada com sucesso.

Agora vamos ver como importar uma nota com produtos que já estão cadastrados, mas aparecem como
novos:

Faça o mesmo procedimento de busca e carregamento do arquivo XML, conforme vimos anteriormente.

Selecione o produto que chegou na grade de cima “Produtos da nota a serem importados”, depois
selecione na grade abaixo, o produto que corresponde ao mesmo item no seu estoque na aba “Produtos
no estoque”, depois clique em “Associar-F4”

Ele vai se transformar de “NOVO” em “EXISTENTE”, refaça esse procedimento até que todos os produtos
estejam com a aba “Cadastro” preenchida como “EXISTENTE”, conforme abaixo:

Depois clique em “Confirmar-F8”
Ele vai abrir a tela de cadastro de cada produto para confirmar o cadastro e fazer alterações.
Agora vamos ver como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica DANFE.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DANFE
Abra o sistema e clique no botão NF-e

Para iniciar uma Nota Fiscal Eletrônica NF-e, clicar em “Novo-F4”

Escolha o tipo de DANFE que você vai emitir, neste exemplo, faremos uma venda, se for outro tipo de
Nota Fiscal na Box “Natureza da Operação” clique na lupa ao lado, ele vai lhe mostrar todas as opções.

Lance o funcionário e/ou vendedor, se não quiser digite 1 para os dois, ele vai mostrar o padrão.
Se o cliente não tiver inscrição estadual, marque a opção “venda para consumidor final”.
Para cadastrar aqui mesmo um cliente novo, na Box “Destinatário/Remetente” clique na lupa que fica entre
“Código” e “Razão Social” e clique em “Incluir-F4”, se desejar utilizar um cliente já cadastrado, clique duas
vezes no nome do cliente e o sistema vai carregar todos os dados automaticamente.

Agora lance os produtos na nota fiscal clicando na tela abaixo, no botão “Incluir – F4”

Vai abrir a tela abaixo, selecione o(s) produto(s) que deseja incluir na nota.

Clique 2 x em cima do produto que você vai incluir na Nota, vai abrir a tela abaixo, nela você vai colocar a
quantidade vendida, alterar o preço se desejar, e outras informações adicionais necessárias, depois clique
em “Confirmar – F8” e o produto será lançado na nota.
Para acrescentar produtos no estoque, você pode também cadastrar novos produtos no botão “Incluir-F9”,
o procedimento de cadastro segue o já informado neste manual.

Depois de lançar todos os produtos que estarão na nota, clique em “Gravar- F8”

Para finalizar a DANFE Clique em “Gravar/Enviar – F8”

Pronto, sua Nota Fiscal foi emitida com sucesso, e já transmitida para o SEFAZ.
Se você opera o sistema completo, existem outras formas de executar uma venda, ou uma pré-venda.
Vamos ver agora como gerar um orçamento e depois transformar em venda (NFC-e ou NF-e) ou Nota
Manual.

Vejamos a seguir o módulo ORÇAMENTO

MÓDULO ORÇAMENTO
Clique no ícone de Orçamento, aparecerá a tela a seguir:

Para iniciar um Orçamento clique em “Novo-F4”, aparecerá a tela a seguir:

Se desejar, poderá inserir no orçamento os dados do funcionário, vendedor, mudar o status do orçamento
de acordo com as opções apresentadas, e ainda colocar validade do orçamento. Pode ainda acrescentar o
cliente clicando na lupa embaixo de “Cód Cliente”, ou ainda poderá ir direto para inserção dos produtos
que ocorre idêntico ao processo de vendas no NFC-e. Dê “enter” no retângulo ao lado da lupa, ou clique
na lupa para abrir os produtos. Então abrirá a tela a seguir.

Clique no(s) produto(s) que precisa fazer o orçamento.

Se precisar alterar qualquer produto, clique duas vezes no produto que deseja mudar e faça as alterações
que desejar conforme a tela a seguir.
Você pode alterar quantidade, preço, etc.

Depois de alterar, clique em “Confirmar”, lance informações se desejar, nos campos “Observação”,

Ao final clique em “Gravar-F8”, o orçamento será impresso, ou aparecerá opção para fazer isso,
dependendo da configuração usada.
O orçamento poderá ser impresso em formato A4, ou na impressora térmica, ou ainda, poderá ser enviado
via e-mail, se assim desejar. Basta utilizar os botões na parte de cima do módulo.

Ou assim:

Agora, se desejar, poderá finalizar a venda como NFC-e, NF-e ou Nota Manual, vamos ver como fazer
isso.
O Orçamento, gerou um número seqüencial, com esse número você poderá importar o orçamento no
módulo de emissão desejado.
Nesse exemplo, o orçamento gerou o número 62, portanto, vamos fazer a importação do orçamento 62 no
NFC-e. Veja a tela como é simples a seguir.

Clicando em “Importar”, depois em “Importar Orçamento”, vai abrir a tela abaixo com todos os orçamentos
gerados, escolha o que desejar, ou use os filtros necessários.

Ele vai puxar o orçamento e lançar na tela de vendas, dê “enter” para lançar os produtos na tela de vendas
e depois finalize a venda normalmente.

Para a Nota Fiscal Eletrônica NF-e é o mesmo procedimento, veja onde você pode importar o orçamento:

Veja na tela a seguir como fazer isso:

Agora vejamos o procedimento para gerar Nota Manual. Clique no ícone de “Nota Manual”

Você pode importar um ou mais orçamentos numa única Nota Manual, acesse o menu “Arquivos”,
“Importar Orçamento”, conforme a tela a seguir:

Escolha um ou mais orçamentos digitando o número do orçamento ou clicando na lupa

Você pode digitar o número do orçamento (DAV) que deseja importar. Ou clique na lupa para escolher um
ou mais orçamentos.
No caso de escolher múltiplos orçamentos, marque na pequena Box do lado esquerdo e clique em
“Confirmar-F8”

Aparecerá a tela a seguir como “Mesclando” clique em “Confirmar F8”

Confira todos os dados e clique em “Gravar-F8”

Marque as opções de pagamento de acordo com a necessidade e clique em “Confirmar-F8”

Com esse procedimento as vendas serão efetivadas, porém não serão emitidos documentos fiscais no
momento. Ficará disponível para emissão posterior.
Consulte seu contador para verificar a possibilidade de utilização deste recurso em seu
estabelecimento, trata-se de inteira responsabilidade do usuário.

Para maiores informações, entre em contato com o nosso suporte pelos números abaixo:

0800-648-0440
21 4111-6714
21 96463-6311
21 98631-4222
Lógica Sistemas
www.logicasistema.com

