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1. Apresentação

Sistema para vendas e emissão de documentos fiscais. O EASY PDV atende aos mais diversos
negócios, proporcionando pontos de venda para atendimento ágil e eficiente. O sistema é muito
leve e funciona até mesmo sem conexão com a rede, basta importar os produtos quando quiser
atualizar.

O EASY PDV possui um banco de dados próprio que armazena a lista de produtos vendidos. Basta
realizar a exportação para trabalhar sem se preocupar com problemas de infraestrutura. Uma
vez atualizado, o sistema não necessita mais de comunicação com o servidor de dados,
realizando todos os procedimentos de venda, inclusive com a emissão do cupom fiscal eletrônico
(SAT).

2. Como instalar o Sistema

2.1 Instalação PDV Adm

O PDV ADMIN é o programa onde serão cadastrados os produtos, usuários e demais informações da
empresa. É o sistema central que exporta as informações. Ele deve ser instalado em um único PC. A
partir dele, os pontos de venda carregarão os produtos e funcionarão.

Passo a passo da instalação:

De um duplo clique em cima do arquivo - pdv_adm_easyinfo

Clique em avançar
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Leia o Contrato de Licença e caso concorde marque a opção. Na sequência aperte Avançar.

Clique em Avançar.
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Clique em Instalar e aguarde o processo.

Clique em Concluir.
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2.2 Instalação PDV

O PDV é o ponto de venda em si. O sistema receberá os cadastros feitos no PDV ADM. Aqui será
configurado o aparelho SAT para realizar pedidos e emitir o CF-e.

De um duplo clique em cima do arquivo - pdv_easyinfo
Clique em avançar.
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Leia o Contrato de Licença e caso concorde marque a opção. Na sequência aperte Avançar.

Clique em Avançar.
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Clique em Instalar e aguarde o processo.

Clique em Concluir.
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2.3 Instalação PDV Adm exportação

Instalar nos computares onde ira realizar as vendas e emissões de sat (caixas).

De um duplo clique em cima do arquivo - pdv_adm_exportacao_easyinfo

Clique em avançar.

Leia o Contrato de Licença e caso concorde marque a opção. Na sequência aperte Avançar.
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Clique em Avançar.

Clique em Instalar e aguarde o processo.
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Clique em Concluir.
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3. Processo do sistema PDV Adm

Inicie o sistema PDV ADM clicando duas vezes sobre o seu ícone.

Tenha em mãos as informações da empresa.
Preencha todos os campo com os dados de sua empresa

No campo “CAMINHO EXPORTAÇÃO DADOS” deve ser escolhida a pasta onde o EASY PDV ADM irá
salvar os dados (todos os cadastros). Esse pasta deverá ser compartilhada na rede permitindo acesso
aos terminais PDV.
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Preencha todos os campos com o endereço de sua empresa.

Preencha todos os campo com o Email padrão de sua empresa para o envio dos arquivos
fiscais.(Preenchimento opcional).

Clique em salvar ou F5 para gravar os dados e ativar o sistema.



14

3.1 Cadastros
3.1.1 Produto
 Incluir os dados produtos para realizar o processo da vendas.
Preencha os campos com os dados do produto para venda e salvar.

3.1.2 Forma de recebimento
 O Sistema já tem cadastrado as forma de recebimento pré definidas para o recebimento,

podendo realizar somente alterar no campo do valor do máximo de troco, de cada tipo.

Dinheiro: Informar 199,99.
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3.1.3 Cliente
 Cliente - Incluir os dados dos clientes para realizar o processo da vendas com identificação

(opcional).
Preencha os campos com os dados do cliente.

3.1.4 Cartão
 Cartão - o sistema trás alguns cadastros como exemplo. O usuário deverá cadastrar os cartões

recebidos.
Preencha os campos com as informações da maquina do cartão.
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3.1.5 Usuário
 Usuários - Neste cadastro é possível incluir os usuários para login e utilização dos terminais PDV.

3.2 Administração

3.2.1 Pedido
 Acompanhamento dos pedido de vendas realizados e exportados pelo PDV.
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3.2.2 Exportação
 Exporta todos os cadastros realizado para o PDV após selecionar exportar.

3.2.3 Enviar por email
 Envia por email os cupons fiscais emitidos para o contador.
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3.2.4 Configuração
 Informações sobre os dados da sua empresa.

Informativos:

pesquisa.

incluir.

altera os dados.

Inativar.

4. Processo PDV

De um duplo clique para iniciar em cima do ícone.

Preencha todos os campo com os dados para configuração do sistema.
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Entre com seu login e senha cadastrado no Pdv Adm e selecione logar.

Informe o valor caso exista fundo no caixa (valor inicial).

No pedido de venda a indicação de cliente é opcional.

Para Iniciar uma venda com cliente cadastrado no pedido de venda aperte F7 para pesquisar e
selecionar o cliente cadastrado.
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Para selecionar o produto caso tenha leitor de código de barra é só fazer a leitura do código e
informar a quantidade vendida.

Ou caso não tenha o leitor pode realizar a pesquisa de produto F2 ou digita a inicial do nome ou
código do produto. Ao digitar a inicial ou % para a busca do produto,
Selecione o produto e de ENTER, informe a quantidade e de ENTER depois ESC para sair da busca de
produto.
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Caso queira dar desconto, ou alterar quantidade do produto aperte F4.

Ao apertar F5 ira salvar o pedido e abrir a tela do recebimento.
Selecione a forma de pagamento, valor, ENTER e Finalizar F6 emissão de cupom fiscal. (F5 somente
para finalizar, caso pretenda emitir a DANFE).
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Informar o CFP no cupom fiscal e confirmar ou F5, caso não queira aperte ESC para sair.

Venda Finalizada.

Para consultar os pedido aperte F11.
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Na consulta de pedido pode consultar, imprimir e emitir sat e quando o pedido de venda não emitir
sat precisa exportar(F8) o pedido para adm, acompanha toda as vendas realizadas.

Telas de atalho
F1 - Nova venda ou lembrar para guardar o pedido não finalizado

F2 - pesquisa de produto
F3 - orçamento para pedido- Integração com o sistema completo Revolution 2.0

F4 - alteração item como desconto e quantidade.
F5 - salvar a venda vai para tela de recebimento.
F6 - Backup arquivos fiscais. Envia o arquivo para PDV ADM.
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F7 - pesquisa de cliente

F8 - sangria - informe o valor no campo valor para registar a sangria no caixa.
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F9 - fechamento de caixa

F11 - consulta pedidos

F10 - Forma de recebimento

F12 - abrir a gaveta para realizar a sangria, somente com login e senha.

Ctrl+Delete - apagar item

Ctrl+A - seleciona todos

Ctrl+F11 - configuração

Ctrl+k - recuperar pedido armazenado
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= ele ira informar o valor do pedido na tela do recebimento campo valor.
5. Processo exportação de pedidos

Este programa é responsável por enviar os pedidos para o PDV ADM. Sua utilização é opcional. Ele é
executado em background, ou seja, não tem interface para usuário.


