
Manual do Usuário

Sistema Lógica System PDV

Sistema NF-e Básico



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 NF-e:

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.



Cadastros de Clientes

Ao clicar em “Incluir” para cadastrar um novo cliente 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 a seguir, digite o necessário e faça a busca apertando “ENTER”:

O sistema vai preencher os dados, complete o que não estiver preenchido e clique em “Gravar-F8”.

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”.

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 informações, 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 consequências 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.



Para continuar lançando os produtos na Nota Fiscal Eletrônica clique duas vezes no produto que você está
vendendo. Abrirá a tela abaixo, faça as alterações de quantidade e preço e clique em “Confirmar-F8”

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



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

Vai abrir uma janela para escolher qual a forma de pagamento, digite a forma de pagamento desejada,
depois clique em FECHAR NFe – F12.

Pronto, sua Nota Fiscal foi emitida com sucesso, e já transmitida para o SEFAZ.

Imagine que você deseja emitir uma nota fiscal eletrônica de modo mais rápido e fácil. Você pode usar o
método de DUPLICAR NOTA, vamos ver a seguir.



DUPLICAR NF-e

Essa função permite que você crie uma nota fiscal igual a que você já emitiu, ou pelo menos uma nota
para um cliente que emite sempre. Basta clicar com o BOTÃO DIREITO DO MOUSE EM CIMA de uma
nota fiscal já emitida. Vai abrir uma janela, clique em  DUPLICAR NF-e,  vai abrir uma nota nova toda
preenchida com os mesmos dados da nota enviada anteriormente. Em seguida, inclua ou exclua produtos
e finalize a nota. A nota antiga não será mudada.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

Imagine que você emita uma nota fiscal eletrônica e precisa, depois de emitir a nota fiscal, alterar algum
dado, e já tenha passado as 24 horas que é possível cancelar a nota fiscal. Você pode emitir uma CARTA
DE CORREÇÃO. Como fazer? Clique em cima da Nota Fiscal que deseja corrigir, depois clique em cima
do ícone CC-e – Alt-C, vai abrir uma janela para você escrever as alterações, depois é só transmitir.

Vai abrir a carta de correção na tela, imprima ou salve em PDF e envie ao seu cliente.





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

0800-648-0440

21 2018-4447

21 96463-6311

21 98631-4222

33 98435-3888

33 3038-1775

Lógica Sistemas

www.logicasistema.com

http://www.logicasistema.com/

