
1 PDV modo automatizado – (Vendas rápidas). 

 

Requisitos mínimos: 

• Conhecimentos básicos de informática. 

Para que você possa usar o PDV no modo de vendas rápidas ou sensível ao toque, será preciso configurá-lo antes. Entre no Menu 
Manutenção> Configurar o sistema > Configurações Avançadas > Automatizar. Se desejar, efetuar pedidos de vendas, sem ter que selecionar 
cliente, vendedores e até forma de pagamentos em todas as vendas. Você poderá automatizar esses processos. Primeiro, crie um cliente 
padrão (No cadastro de clientes) e um vendedor (No cadastro de vendedores). Após, clique em alterar na tela automatizar e selecione o 
cliente, vendedor padrão. 

 

Após incluir todos os dados padrões: 
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Para automatizar os recursos do PDV, selecione as opções que você deseja. 

• Adicionar item ao pedido ao pressionar a tecla Enter: Esse recurso, ao adicionar um produto e pressionar a tecla Enter, esse item será 
adicionado ao pedido. 

• Exibir fechamento logo após a tela do pedido: ao clicar em salvar o pedido, será aberta a tela para escolher a forma de pagamento. 
• Detectar entrada de itens no pedido automaticamente com quantidade igual a 01: Ao inserir um produto entrará automaticamente com 

quantidade igual a 1. 
• Abrir tela de vendas ao iniciar: Ao iniciar o programa LimerSoft SisVendas, o PDV inicializará junto. 

 

Se você desejar enviar o pedido por e-mail, você poderá selecionar a opção que deseja. Para configurar os dados de seu e-mail, entre no 
Menu Manutenção> Configurar o sistema > Configurações Avançadas > aba E-mail. 
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O usuário também poderá automatizar opções de adicionar e retirar fundos do caixa/banco, após concluir o fechamento do pedido. 

 

Os recursos de Caixa Padrão e selecionar a opção de LimerSoft SisConnect são somente para a versão do programa LimerSoft SisVendas 
Premium Edition. 
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No LimerSoft SisVendas Premium Edition é possível selecionar um Caixa padrão. Se o usuário trabalha com vários bancos de dados, poderá 

selecionar a opção: Sempre abrir a janela do LimerSoft SisConnect ao iniciar. Após inserir todos os dados na tela automatizar, clique em ok 

para registrar todas as informações. 

 

Para efetuar um pedido de vendas com essas alterações. Entre no Menu Manutenção > Novo Pedido, ou pelo ícone abaixo: 

 

 

Selecione o tipo de pedido, forma de pagamento e clique em ok para iniciar o Gerenciador de pedidos. No campo Referência + Enter, insira o 
código de barras, ou utilize o Leitor de Código de Barras + Enter, para inserir um produto ou clique em novo produto (F9). 

 

O usuário poderá usar atalhos do teclado, para acelerar o processo de venda. Inserir Produto (F9), Inserir Serviços (F10), Excluir item (F11), 
Salvar Pedido (F4), Cancelar Edição (ESC). 

Após inserir todos os produtos no pedido, clique em Salvar Pedido (F4). 
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Na tela de fechamento selecione as opções de condições de pagamento, descontos, juros, valor recebido, total geral e clique em Confirmar 
(F2) ou Cancelar (ESC). 

 

Após o fechamento, você poderá usar os seguintes atalhos: Cupom (F7), Imprimir Pedido (F8), Devolução (F6). 

 

 

 


