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Programa de Lavandarias 
 
IMPORTANTE: Ter atenção que: 
1-Nos talões não é permitido modificar a ficha e alterar ou adicionar 
talões no dia seguinte a data da criação do talão com excepção de 
utilizadores com nível 9 
2-Operações e acesso a determinados ficheiros apenas se realizam com 
o utilizador no nível 8 e 9 
3-Mensalmente executar a operação de transferência de dados para 
histórico. 
4-Efectuar as operações de REINDEXAÇÃO dos ficheiros. 

. 
 

UTILIZADORES: 
No preenchimento de novos utilizadores apenas definir com nível 8 e 9 os 
responsáveis os utilizadores normais define-se com o nível 5,6,7 
A senha para os utilizadores  tem de ser definida pelo GESTOR e 
posteriormente poderá ser modificada dentro do programa pelo utilizador. 
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Na alteração da senha o utilizador deve indicar a senha que está a utilizar e 
indicar por 2 vezes a nova senha pretendida. 

 
 

SIMBOLOGIA 
 
Funções dos Botões mais utilizados na Aplicação 

 Cria Novo registo na tabela 

 Altera Registo seleccionado da Tabela 

 Grava Novo Registo ou Alterações Efectuadas no Registo  

 Cancela a Operação de Inserção (Novo) ou Alteração  (Ediat) 

 Elimina da tabela o registo seleccionado 

 Fecha a janela  
 

 Abrir Tabela de Consulta ao Campo Seleccionado 
 

 Transfere os dados da Tabela Aberta para o Ficheiro de 
Dados 
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CONFIGURAÇÕES 
 

 
 
 
 

PESQUISAS 
 
As pesquisas são efectuadas com a digitação dos dados referente a cada 
coluna 

 
No caso do Números e datas deverá pressionar em ENTER para efectuar a 
pesquisa, nos restantes a digitação automaticamente permitirá o 
posicionamento sequencial do registo caso a sequência de caracteres 
existam na tabela. 
No caso não existam a tabela apresenta-se num formato vazio pelo que 
deverá apagar os últimos caracteres.  
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Tabela de Artigos 
 

1º Preencher o Cabeçalho 
 

 
 
 

2ª Preencher as Linhas do Artigo 
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Como Criar um Talão 

 
 

Clique em  para adicionar novo Registo  

Clique em  para abrir a tabela de Clientes 
 

Clique em  para Gravar 

Para Cancelar Clique em    
 
Nas Observações clique com o botão do direito do rato para abrir a tabela 
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Clique em  para adicionar novo Registo  

Clique em  para abrir a tabela de Artigos 
 

Clique em  para Gravar 

Para Cancelar Clique em    
 
Nas Observações, Cor e Padrão clique com o botão do direito do rato para 
abrir a tabela correspondente 

 Em  permite abrir um auxiliar para calcular Metros Quadrados 
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Após a indicação das peças poderá efectuar o pagamento total do talão 

 

Ou efectuar o pagamento parcial do talão, das peças pagas  
 

 Ao imprimir o Talão caso esteja seleccionado os 3 
itens os mesmos serão impressos seqencialmente 

 Talão para o Cliente 
 Etiquetas individuais para cada peça 

  Talão para a Loja 
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TERMINAR PEÇAS 

 
Este écran permite que os funcionários indique que a peça já se encontra 
pronta e quando necessário indicar observações de relevância para informar 
o cliente, quando a mesma for entregue. 
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ENTREGAR PEÇAS 
 

 
 
Neste écran onde é efectuado a entrega das peças poderá efectuar o 

pagamento total do talão  efectuar a entrega total das peças 

referente ao talão  

Individualmente por peça  poderá ainda efectuar o pagamento  

e o registo da entrega do peça seleccionada  

NÃO ESQUECER  
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FACTURAR  TALÕES 
 

NOTA: Os talões têm de estar totalmente pagos para serem facturados 
neste procedimento. 

 
 
1º Criar o Cabeçalho da Factura para indicar o Cliente através do Botão 

 
Gravar Cabeçalho 
2ª Criar as Linhas das Facturas com base nos talões por facturar do Cliente 

 
 

Clique em  para abrir a tabela de talões por facturar do Cliente 
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Neste quadro poderá indicar os talões para a factura através do intervalo 

de datas do mesmos,  clicando de seguida em 

ou individualmente clicando sobre o talão 
com o botão direito do rato.  
Para anular individualmente proceda da mesma forma, clicando sobre o 
registo ou para anular toso os Talões para a factura clique em 

 

Após a Selecção clique em  para transferir os talões para a 
factura, sendo criado uma linha para cada talão facturado. 

 
 

Poderá Vizualizar a factura através do botão  

Poderá imprimir através do botão  em A4 ou para impressão para a 

impressora de formato de talões clicando em  
 

CRIAR RECIBO 
Clique no Separador PAGAMENTOS 
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Clique em novo para criar o pagamento, por defeito será indicado o valor 
total da factura, mas poderá eventualmente criar vários 
pagamentos/recibos para a factura seleccionada. 

A impressão do recibo poderá ser em A4  ou na impressora 

de talões  
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PASSAR DADOS PARA HISTÓRICO 
 
Este procedimento permite passar os dados do ficheiro principal para um 
ficheiro histórico, permitindo assim que o ficheiro de trabalho fique mais 
liberto da quantidade de dados que de certa forma não interessam para o 
seu funcionamento do dia a dia. 

 
 

 
Clique no separador Marcar Talões para Histórico para efectuar os 
procedimentos de marcação dos talões que poderão ser transferidos para 
histórico. 

 
Poderá indicar o talão individualmente clicando com o botão direito do rato 
onde será indicado um “S” no talão e nas respectivas linhas do talão, ou 

clicar no botão  onde o programa irá 
marcar os talões que se encontrem nas situações previstas para serem 
transferidos para Histórico. 
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Poderá sempre anular a transferência dos talões para histórico clicando 
individualmente em cada talão com o botão direito ou de uma só vez clicando 

em  
 
Após a indicação dos talões a transferir clique no Separador PASSAR 
DADOS e clique (DUPLO CLIQUE) em 

 
 
Após esta operação de transferência de dados para Histórico deverá 
executar o procedimento de REINDEXAÇÃO Das TABELAS DO 
PROGRAMA, das TABELAS E FICHEIROS 

 
 
Nesta Operação não deverá ter qualquer tabela aberta no programa. 
 
 
 
 

http://www.software-global.info

