
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
Aba: UNIDADES 
• Cadastrar unidades de conversão para alteração automática das unidades de medida na 
entrada de produtos 
 
Aba: FORNECEDORES 
• Cadastrar códigos diferentes para um mesmo produto de fornecedores diferentes, para saber 
com qual fornecedor o produto é mais barato. 
• Cadastrar último valor de compra do produto 
 
Aba: SPED & SINTEGRA 
• Definir o tipo do produto 
• Cadastrar o CFOP de entrada dos produtos 

 
Aba: UNIDADES 
 
Quadro: PRODUTO 
Botão:  LUPA 
Acessa a janela PESQUISA DE PRODUTOS, na qual é  possível selecionar um produto.   
 
Quadro: ENTRADA-FATORES DE CONVERSÃO 
Cadastra unidades de conversão. 

 Essa função poderá ser utilizada quando a Unidade do produto considerada na saída 
(VENDAS ou ORDEM DE SERVIÇO) for diferente da unidade constante no XML da NF-e de 
entrada. Nesses casos, o Sistema converterá automaticamente a unidade utilizada na ENTRADA 
DE PRODUTOS POR XML, pela unidade definida pela empresa nessa função.  
 
Exemplo de conversão com MULTIPLICAÇÃO: 
Suponhamos que seja feita uma ENTRADA DE 
PRODUTOS POR XML, onde conste 2 CX (CAIXAS) 
de lâmpada com 12 UN (unidades) em cada caixa, 
porém, sua empresa dará saída desse produto em 
unidade. Para que na Entrada por XML, o produto entre no estoque em UN (unidade), o quadro 
ENTRADA-FATORES DE CONVERSÃO deverá ser preenchido da seguinte forma: 
Coluna UNIDADE DE ENTRADA: preencher com a unidade que estará no XML, ou seja, CX 
(CAIXA) 
Coluna FATOR: selecionar a opção MULTIPLICAR 
Coluna POR: preencher com o número de unidades de cada caixa, ou seja, 12 unidades 

 



Dessa forma, o sistema importará os produtos do XML, considerando a quantidade de 24 
unidades de lâmpadas. 
(2 CAIXAS serão multiplicadas por 12 UN, resultando na entrada de 24 UNIDADES).  
 
Exemplo de conversão com DIVISÃO: 
Suponhamos que seja feita uma ENTRADA DE 
PRODUTOS POR XML, onde constem 80 UN 
(UNIDADES) de cabos de vela, porém, sua 
empresa dará saída nesses produtos em PACOTES com 4 unidades. Para que na entrada por 
XML, o produto entre no estoque em PACOTES, o quadro ENTRADA-FATORES DE 
CONVERSÃO deverá ser preenchido da seguinte forma: 
 
Coluna UNIDADE DE ENTRADA: preencher com a unidade que estará no XML, ou seja, UN 
(unidade) 
Coluna FATOR: selecionar a opção DIVIDIR 
Coluna POR: preencher com o número de unidades de cada PACOTE, ou seja, 4 unidades 
 
Dessa forma, o sistema importará os produtos do XML, considerando a quantidade de 20 
PACOTES de cabos de vela. 
(80 UNIDADES serão divididas por 4 UNIDADES, resultando na entrada de 20 PACOTES).  
 

 
Aba: FORNECEDORES 
 
Quadro: PRODUTO 
Botão:  LUPA 
Acessa a janela PESQUISA DE PRODUTOS, na qual será possível selecionar um produto.   
 
Quadro: RELAÇÃO DE CÓDIGOS DO PRODUTO NOS FORNECEDORES 

 
GRADE 
Mostra a relação de códigos cadastrados para o produto selecionado, indicando o fornecedor, o 
valor e a data da última compra.  

Nas entradas de produto por meio do arquivo XML, essas informações serão preenchidas 
automaticamente. 

Clicando com o botão direito do mouse sobre a linha da grade, é possível alterar o valor .  
Essa função é normalmente utilizada para consultar os preços do produto em cada fornecedor. 

 
Botão: NOVO 
Cadastra um novo código para o produto selecionado.  
 
Botão: ALTERAR FORNECEDOR 
Permite alterar o fornecedor para o código do produto selecionado. 
 

 
 
 
 
 

 



Aba: SPED & SINTEGRA 
 
Quadro: PRODUTO 

Botão:  (LUPA) 
Acessa a janela PESQUISA DE PRODUTOS, na qual é possível selecionar 
um produto.   
 
Quadro: TIPO DE PRODUTO 
Permite selecionar o tipo do produto. 
 
Quadro: CFOP DE ENTRADA DOS PRODUTOS 
Campo: CFOP Específico 
Define qual CFOP deve ser considerado na entrada do produto 
selecionado. 
 
Campo: CFOP Padrão 
Botão:  
Acessa a janela INFORME O NOVO CFOP, na qual é possível definir um novo CFOP PADRÃO 
de entrada para TODOS os produtos cadastrados.  
 
Opção: USAR CFOP PADRÃO 
Quando marcada, define que o produto selecionado utilizará o CFOP PADRÃO nas entradas de 
produtos. 
 

 
Quadro: BUSCA RÁPIDA 

Botão:  
Filtra produtos que contenham o texto do campo BUSCA RÁPIDA, de acordo com as opções 
selecionadas. 
 
Campo: PESQUISAR POR  
Permite selecionar uma opção de filtro para a busca rápida. 
 
Opção: TEM 
Procura os produtos que contenham o trecho do campo BUSCA RÁPIDA, em qualquer posição 
do nome do produto. 
 
Opção: COMEÇA COM 
Procura os produtos que contenham o trecho do campo BUSCA RÁPIDA, que esteja logo no 
começo do nome do produto. 
 

 
 
 
 
 
 

 



NAVEGADOR: 
 
 
 
 
Botão: ATUALIZAR (REDE)  
Atualiza as informações adicionadas por outros usuários.  

 Poderá ser utilizado para atualizar informações salvas por outros usuários, quando existirem 
outros computadores em rede, que estejam utilizando simultaneamente, as mesmas janelas. 

 


