
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA
• Enviar orçamento/venda por e-mail
• Enviar orçamento/venda por WhatsApp
• Salvar orçamento/venda em PDF
• Fazer requisição de produtos ao estoquista

• Emitir NF-e de venda
• Fazer pedido de produtos a partir da venda
• Fazer requisição de produtos ao estoquista
• Imprimir orçamento/venda

IMPORTANTE SABER!

• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações automáticas do
sistema.  Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

Quadro: IMPRESSÃO POR TIPO DE IMPRESSORA

Aba: JATO DE TINTA/LASER

Opção: COM PRÉ-VISUALIZAÇÃO
Quando marcada, indica que a orçamento/venda poderá ser visualizada antes de ser encaminhada para
impressão.

Será gerado um documento para visualização, sendo necessário, por meio deste, dar o comando de
impressão.

Opção: IMPRIMIR MENSAGEM DO RODAPÉ
Quando marcada, define que na impressão do orçamento/venda, sairá a mensagem no rodapé.

Botão: TRÊS PONTOS
Acessa a janela MENSAGEM DE RODAPÉ, permitindo definir e/ou alterar a mensagem padrão do rodapé da
impressão.

Campo: N° do Pedido
Permite preencher o número do pedido. Geralmente, esse campo é preenchido quando o
cliente tem muitos pedidos e ele mesmo faz o controle.

Esse campo será carregado na emissão da nota, na aba NF-E.

Aba: MATRICIAL
Campo: Pular [   ] linhas no final
Permite definir quantas linhas serão desconsideradas no final da impressão.



Quadro: IMPRESSORA SELECIONADA

Botão: Acessa a janela CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORA MATRICIAL, permitindo definir a
configuração da impressora matricial.

Aba: TÉRMICA (CUPOM)

Quadro: MODELOS

Opções: DARUMA E BEMATECH
Ao iniciar o sistema Mecauto, a impressora Daruma é configurada automaticamente, porém, é preciso

aguardar 20 segundos para a comunicação se estabelecer.

Campo: CONFIGURAÇÃO DESSE COMPUTADOR

Botão:
Acessa a janela CONFIGURAÇÕES BEMATECH, permitindo definir a configuração da impressora Bematech.

Quadro: OPÇÕES
Permite definir opções para a impressão do orçamento/venda.

Botão: PREPARAR DOC. NFE/DANFE
Acessa a janela EMISSÃO DE NF-e, permitindo emitir NF-e de venda.

- CLIQUE AQUI para mais informações

Botão: REQUISIÇÃO DE PRODUTOS
Acessa a janela REQUISIÇÃO DE PRODUTOS, na qual será possível criar, controlar e baixar uma requisição
de produtos.

A requisição do produto é a solicitação do produto ao estoquista.
- CLIQUE AQUI para saber mais sobre a requisição de produtos.

Botão: PEDIDO DE PRODUTOS

Acessa a janela PRODUTOS A INCLUIR NO PEDIDO, permitindo selecionar quais produtos da venda serão

incluídos no pedido de produtos ao fornecedor.

- CLIQUE AQUI para saber mais sobre o pedido de produtos.

http://cicom.com.br/video-aula/NF-e/nfe-emissao.asp
http://www.cicom.com.br/video-aula/oficina/pdf/requisicao_de_produtos.pdf
http://cicom.com.br/video-aula/produtos/pdf/prod-pedido_os_venda.pdf

