
Manual do Usuário

Sistema Lógica System PDV

Sistema  NFC-E
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Olá, você adquiriu  o nosso Sistema PDV –  LÓGICA SYSTEM SGBR  NFC-E,  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!!!!

NFC-E

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”
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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 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:
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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:
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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  relacionado  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 18, CFOP 5102 = PARA TRIBUTAÇÃO NORMAL
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Para produtos com Substituição Tributária, você preencheria da forma A SEGUIR:

Ou seja, Código 500, CFOP 5405   (EXCLUSIVO PARA PRODUTOS COM “ST”)

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:

- Você pode alterar a unidade cujo produto é vendido: KG, MT, CX, etc. no campo “Unidade de medida”,
para isso clique na lupa abaixo dele. Também 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:
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- Você pode atrelar o seu produto a 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.

2 – V  ENDAS  

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.
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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 incluído na venda., conforme abaixo:

Você poderá incluir  outros produtos normalmente até finalizar  a venda.  Se desejar  fazer a venda por
nome, aperte o “ENTER”, abrirá a grade de produtos, digite o nome ou parte do nome do produto. O
sistema apresentará os produtos onde, em sua descrição, esteja o que você digitou, clique 2x no nome
do produto que deseja vender e ele aparecerá na tela de venda, então prossiga com a venda.
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Se você desejar finalizar a venda clique em “F5”, ele abrirá a tela a SEGUIR:

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 NFC-e – 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 o seu sistema estiver configurado para  finalização rápida,  você terá atalhos para cada forma de
pagamento, tais como:

DINHEIRO – F5 CARTÃO DE CRÉDITO – F6 CARTÃO DE DÉBITO – F7 

Sendo assim, você só precisa lançar os produtos, clicar F5 e depois clica em F5 para venda em dinheiro
sem troco, ou F6 para Cartão de crédito ou F7 para cartão de débito. Não haverá necessidade de digitar
os valores ao lado da forma de pagamento.

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:
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Ao digitar  o número 10 (que no caso aqui é a quantidade do item que vamos vender) e o símbolo *
(asterisco é o símbolo 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:
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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  NFC-E 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 esquerda 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.
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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:
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SEGUEM OUTRAS FUNÇÕES DO SISTEMA NFC-E:

O sistema precisa ser atualizado frequentemente. Por isso todos os dias abra o seu sistema para que ele
seja atualizado sempre.

Se você não fizer o cadastro corretamente o seu cupom fiscal NFC-e não será transmitido pois o SEFAZ
não vai permitir. O que fazer? Siga o passo a passo a seguir para corrigir CSOSN, CFOP ou NCM.
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Como cancelar o seu cupom fiscal NFC-e? Siga o passo a passo a seguir:
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Nosso sistema possui inúmeros relatórios, teste os que desejar e escolha o que melhor atende à sua
necessidade. Converse com nosso suporte.
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Para mais informações entre em contato com o nosso suporte pelos números abaixo:

0800-648-0440

RJ = 21 96463-6311  -  21 98631-4222

MG = 33 98435-3888   -   33 98435-3890

ES = 27 99688-2295

SP = 11 94134-3195

Lógica Sistemas

www.logicasistema.com

Para assistir aos vídeos de treinamento do sistema, clique no link abaixo:

VÍDEOS DE TREINAMENTO

Para baixar outros manuais do sistema, clique no link abaixo:

MANUAIS ADICIONAIS DE TREINAMENTO
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http://www.logicasistema.com/
https://www.logicasistema.com/treinamento
https://www.logicasistema.com/videos

