TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
FONTE PADRÃO - COMÉRCIO
Nota Técnica Nº. 0031/2019
Data/Hora........:
Número da OS.....:
Versão Disponível:
Analista.........:
Programador......:
Homologador......:
Documentação.....:

28/02/2019 - 14:03:19
006969
4.6.32.0
RICARDO F. MIZAEL
ABNER ISMAEL OLIVEIRA MORAES
CECÍLIA MARQUES BEDOLO
CECÍLIA MARQUES BEDOLO

Impressoras padrões para recibo de contas a receber e etiqueta
Resumo da Nota
Para agilizar o processo de impressão do cupom de parcelas pagas da tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber", foi
criada a configuração para definir a impressora padrão, bem como a quantidade de vias. Também foi incluída a
configuração de impressora padrão para o processo de emissão de etiquetas da tela "[0001] FACILITE - Emissão de
Etiquetas de Preços". As configurações são realizadas pelo aplicativo ConfigECF.

Descrição
A fim de tornar o processo de impressões mais eficiente, agora é possível configurar uma impressora padrão para as
parcelas pagas do contas a receber e outra impressora padrão para as etiquetas. Também é possível definir se a
impressão será enviada diretamente à impressora ou se a tela de visualização da impressão será mostrada.
Para que esta melhoria possa ser utilizada, é necessário que o parâmetro 4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A
RECEBER esteja configurado com o valor "FastReport" e a configuração de Impressoras de Etiqueta deverá estar
configurado como "FAST REPORT". Somente com esta configuração é que os dados de configuração das impressoras
padrões estarão disponíveis.
Através do aplicativo ConfigECF, guia "Relatórios", é possível realizar as configurações da impressão do cupom de
parcelas pagas da tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber" no grupo "Impressão de Recibo do Contas as Receber
(Itens Pagos)":
1) O campo "Impressora Padrão" será preenchido com a impressora para onde serão enviadas as impressões dos
cupons de parcelas pagas. Através do botão "Definir", serão listadas todas as impressoras instaladas no computador.
Selecione uma delas;
2) O campo "Imprimir Direto (Print)" deve ser selecionado se não for preciso visualizar o cupom na tela, antes de
imprimi-lo. Assim sendo, a impressão do cupom será enviada diretamente à impressora, não apresentando a tela de
visualização;
3) Se o campo "Solicitar Nº de Vias" for selecionado, antes da impressão do cupom, será aberta uma tela, solicitando a
quantidade de vias a serem impressas;
4) No campo "Nº Vias" deverá ser informada a quantidade de vias de impressão do cupom. O valor mínimo permitido é
1.
As configurações da impressão de etiquetas, da tela "[0001] FACILITE - Emissão de Etiquetas de Preços", é realizada
no grupo "Impressão de Etiquetas em FastReport":
1) O campo "Impressora Padrão" será preenchido com a impressora para onde serão enviadas as impressões das
etiquetas. Através do botão "Definir", serão listadas todas as impressoras instaladas no computador. Selecione uma
delas;
2) O campo "Imprimir Direto (Print)" será selecionado se não for preciso visualizar as etiquetas na tela, antes de
imprimi-las. Assim sendo, a impressão das etiquetas será enviada diretamente à impressora, não apresentando a tela
de visualização.
No aplicativo Integrado, na tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber", ao clicar no botão "Parc. Pagas", serão
carregadas as configurações executadas. Se estiver configurado para solicitar o número de vias, logo após o clique no
botão, será apresentada uma tela, solicitando o número de vias de impressão. A tela aparecerá preenchida com a
quantidade configurada, mas pode ser alterada, caso seja necessário. Se estiver configurado para imprimir direto, não
será aberta a tela de visualização e a impressão será enviada diretamente à impressora padrão.
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No aplicativo Integrado, na tela "[0001] FACILITE - Emissão de Etiquetas de Preços", ao clicar para imprimir as
etiquetas, caso esteja configurado para imprimir direto, não será apresentada a tela de visualização e a impressão será
enviada diretamente à impressão padrão.

Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte
parâmetro:
4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A RECEBER
Este parâmetro indica qual será o tipo de recibo impresso na tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber". Existem
diversos valores para configurar este parâmetro, porém, para que esta melhoria possa ser utilizada, deve ser
selecionada a configuração "FastReport".
No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Relatórios", configurar o seguinte parâmetro:
- "Impressora de Etiquetas" = "FAST REPORT";
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0068/ 2018 006514

Nº OS Título da Nota Técnica
Melhorias no módulo de Movimento de Caixa Personalizado

14/06/2018

0064/ 2018 006265

Melhorias na comunicação com balança pela Comanda

02/04/2018

0041/ 2018 006256

Melhorias em relatórios Contas a Receber

16/02/2018

0021/ 2018 006171

Etiqueta de preço para produtos com lote

15/02/2018

0019/ 2018 006194

NFC-e em contingência off-line

22/01/2018

0011/ 2018 006112

Vendas pelo Display do Mini Teclado Smack

04/01/2018

0004/ 2018 005128

Envio de CFe SAT por e-mail

24/10/2017

0165/ 2017 006055

Impressão de senha no Venda Balcão e Orçamento

29/08/2017

0125/ 2017 005709

Melhorias no módulo de Emissão de Etiquetas de Preço

03/08/2017

0109/ 2017 005434

Melhorias no Balcão e Orçamento e no fechamento de caixa no Integrado

03/08/2017

0107/ 2017 004973

Melhorias no módulo de Gerenciamento de Pré-Cobrança

03/08/2017

0106/ 2017 005648

Melhorias no relatório Fechamento Mensal Via DOS

27/06/2017

0071/ 2017 005920

Homologação do SAT Epson A10-SH Kit de Desenvolvimento

22/06/2017

0068/ 2017 005864

Customização do Relatório de Contas Baixadas por Período

16/06/2017

0056/ 2017 005731

Impressão de Carnê para Pagamento pelo Módulo de Contas a Receber

02/05/2017

0026/ 2017 005686

Integração da Comanda com Identificador de Chamadas

18/04/2017

0019/ 2017 005634

IMPRESSÃO DE RECIBO DO CONTAS A RECEBER PERSONALIZADO

15/03/2017

0011/ 2017 005552

Abertura de Gaveta pela Comanda

15/03/2017

0010/ 2017 005562

Processo para trabalhar com mais de 1 caixa na Comanda

23/12/2016

0110/ 2016 005245

Etiqueta de preço modelo PROCON

20/10/2016

0093/ 2016 005462

Relatório de Evolução do Contas a Receber por Cliente e Mês

03/10/2016

0078/ 2016 005315

Impressão de etiquetas de produtos com acerto de entrada de estoque no período

30/09/2016

0075/ 2016 005453

Extrato em Aberto do Cliente - Inclusão de Placa e Km

30/09/2016

0074/ 2016 005255

Geração do histórico de retorno bancário

25/07/2016

0050/ 2016 005181

Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber

19/07/2016

0045/ 2016 004873

Etiqueta de Preço FastReport

11/04/2016

0028/ 2016 005092

Abertura do Contas a Receber somente com os caixas abertos

04/11/2015

0030/ 2015 004852

Lançamentos Futuros do Contas a Receber

14/10/2015

0020/ 2015 004765

Tabela de Preços de Produtos x Família de Produtos

05/08/2015

0003/ 2015 004633

Criação de novos relatórios Personalizados
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