Ajuda para operar o sistema Livesp

LIVESP -

Sistema de Gestão de Livrarias

para apoio na comercialização de Livros e outras
Publicações (Revistas, DVDs, etc.)
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1.) Preparando a execução do sistema após a instalação:
 Localize a pasta Livesp na unidade C: de seu computador

 Após, dê duplo clic sobre a pasta Livesp para exibir a tela abaixo. Então, localize o programa
executável gecc3.exe
 Clic com o botão direito do mouse sobre este programa.
Depois, em “Enviar para”,
e por último em Área de trabalho (criar atalho)
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 Após os procedimentos realizados acima, aparecerá o ícone do LIVESP na tela de início do
Windows. Para executá-lo, CLIC aqui.
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2.) Entrada no sistema:
2.a) Tela inicial

LIVESP -

Sistema para apoio na comercialização de Livros e
outras Publicações (Revistas, DVDs, etc)

Versão do
programa

Clic para iniciar

 Na próxima tela digite a senha

geem

(com CAPS LOCK desligado)
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3.) Conceitos gerais das telas do sistema
 No Menu Principal, clic na função Publicações sob a opção Cadastros

Menu de acesso rápido

...e visualize a tela abaixo:
Em qualquer tela do sistema,
coloque o ponteiro do mouse
sobre cada campo de entrada
para ver a descrição de seu
conteúdo.
Linha de
comandos:
Cada botão
possui
funções
específicas .
Ex: (Editar,
Excluir,
Cancelar,
Gravar, etc. ).
Coloque o
mouse sobre
o botão para
identificar sua
função
Este botão, quando acionado
com um Clic, serve para
mostrar ou apagar a
tarja amarela que descreve as
ações que o sistema espera
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4.) Aba CADASTROS (Menu principal)

4.a) Autores

 Tela para cadastramentos ou manutenções dos Autores das publicações
Utilize esta opção
“EDITAR” para alterar
os autores (Médium,
Espírito ou Encarnados)
Já cadastrados.

Utilize esta opção
“LOCALIZAR” para
buscar os autores
(Médium, Espírito ou
Encarnados) cadastrados
Utilize esta opção
“NOVO” para cadastrar
novos autores (Médium,
Espírito ou Encarnados)
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4.b) Disponibilizador Comercial

 Tela para cadastramentos ou manutenções das Editoras e Distribuidoras das publicações

Marque esta opção
somente quando for
“Editora”
“LOCALIZAR”
Editoras e
Distribuidores
cadastrados
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4.c) Características
 Tela para cadastramentos das Características das publicações
 Estas Características serão necessárias para cadastramento das Publicações
(Veja Item 4.d abaixo)
Exemplos de Características:
Atributos
“Tipos de Publicação”
“Tipos de Disponibilização”
“Tipos de Acabamento”

Descrição
> Livro, Apostila, DVD
> Venda, Consignação
> Brochura, Bolso, Padrão

BUSCA
de
Atributos
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4.d) Publicações

Para cadastrar as Publicações, que são os Livros, Apostilas, DVDs, etc., é pré-requisito ter sido
cadastrados os Autores, Disponibilizadores e Características principais (Veja itens 4.a, 4.b e
4.c acima)

Utilize esta opção
para cadastrar livros de
autoria dos Espíritos
ou esta (Encarnado)
quando o autor for
encarnado

Nestas ABAS
será possível
cadastrar, modificar
ou excluir
informações das
Publicações
(Detalhamentos a
partir do item 4.d.1)
abaixo .

P/
Editar >
CLIC no botão
EDITAR,
altere os dados que
pretende modificar e
CLIC em GRAVAR

P/ Cadastrar >
Preencha os dados da
ABA e CLIC em NOVO.
Após GRAVAR os dados
da ABA em uso, o sistema
abrirá automaticamente a
próxima ABA para
preenchimento. Ex: Para
cadastrar a ABA
Especificação é prérequisito cadastrar a ABA
Publicação, e assim
sucessivamente

P/
Deletar >
CLIC no botão
DELETAR.
Para deletar uma
ABA é pré-requisito
deletar a ABA
posterior. Ex: Para
deletar a ABA Preço
é pré-requisito deletar
a ABA
Disponibilização, e
assim sucessivamente.
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4.d.1) ABA Publicação

Clic aqui para inserir uma nova Publicação ,
preenchendo os dados necessários
BUSCA de
Autores
cadastrados
(item 4.a)
Características >
Tipos de
Publicações
cadastradas
(item 4.c)

BUSCA de Publicações
cadastradas

Clic SALVAR
após
preencher os
dados

Botão NOVO
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4.d.2) ABA Especificação
Clic aqui para inserir os dados relativos as
Especificações da publicação

Código interno do Sistema

PESQUISA a Editora da
Publicação
Características >
Acabamento da
Publicação
(item 4.c)

3054

Aqui aparece o nome da Publicação
que está sendo considerada

Clic SALVAR após preencher
os dados

4.d.3) ABA Preço
Clic aqui para inserir os dados relativos ao Preço de venda da Publicação

Observe que
os dados da
Publicação
já
cadastrados
anteriormente, são
apresentados
aqui
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4.d.4) ABA Disponibiliazação
Clic aqui para inserir os dados relativos ao
Disponibilizador da Publicação
Escolha a
modalidade de
aquisição

PESQUISA o
Disponibilizador
da Publicação,
previamente
cadastrado

Instalando a
fonte do Código
de Barras:
Localize o arquivo
3OF9.TTF
em
C:\Livesp_Client
e
CLIC com o botão
direito. Depois
clic em Instalar
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4.d.5) ABA Custo
Clic aqui para inserir
os dados relativos ao
Custo da Publicação

Tipo do Movimento

Quantidade de
Publicações
(Entrada ou Saída)

Código
numérico
da
Publicação
para
controle
interno do
sistema

5.) Aba VENDAS (Menu principal)
5.a) Vendas ao Consumidor

Código de barras
do livro ou Código
interno do Sistema
Nesta tela
serão
realizadas as
VENDAS das
Publicações
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Nr. do item no quadro
descritivo abaixo

Quantidade
de livros

Código de barras
do livro

CPF do
consumidor

Sair desta
tela de
Vendas
Apagar todos
os itens do
quadro
descritivo
abaixo
Descontos

sobre o total
das vendas
em percentual
ou valor. Digite
o desconto e
CLIC sobre os
botões
correspondentes.

Valor líquido
(Após o
cálculo do
desconto).

Após preencher todos os
dados, CLIC aqui para
processar a venda.

CLIC aqui para
obter a listagem
dos cupons de
vendas num
determinado
período

Número do Cupom
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5.b) Devoluções

Digite o Código da Publicação
solicitado e tecle ENTER

No quadro ao
lado será
mostrado
uma ou mais
datas
de venda da
Publicação.
Escolha a data
desejada e
duplo CLIC
para eliminar
a venda
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5.c) Emissão de Etiquetas

 Após o CLIC na opção acima, o sistema informará a data do INVENTÁRIO a ser considerada
para a emissão da etiqueta.
CLIC OK e aguarde o processamento

 A tela seguinte surgirá.

Escolha a Opção 1 ou a Opção 2

Opção 2 - Informe a quantidade
de etiquetas a serem emitidas e
marque para impressão.
Repita este processo para todas
as etiquetas que pretende emitir.
Após, CLIC em
“Emitir Escolhidas”

Opção 1 - Para
emissão geral de todas
as etiquetas
cadastradas.

BUSCA a Publicação
Veja o
modelo
do
relatório
abaixo
16

 Relatório de Etiquetas solicitadas

5.d) Eliminação de Vendas
 Utilize esta função para cancelar uma venda realizada

Informe o
número do
cupom e
CLIC em
Confirmar.
(Veja no
item 5.a
acima como
obter o
número do
cupom)
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6.) Aba RELATÓRIOS GERENCIAIS (Menu principal)
6.a) Controle Físico
6.a.1) Ordenado por Título

 Este relatório apresenta os dados cadastrais das Publicações e os respectivos Estoques. Estoque
Inicial (Inicial), Ajustes Físicos de entrada e/ou saídas em Estoque (E/S), Vendas no período
solicitado. Por fim, apresenta o Estoque Final (Final) após o último inventário realizado. Está
classificado pelo Título (Nome) das Publicações
Estoque Inicial e Final

Código interno do sistema que pode ser utilizado de maneira alternativa ao código de barras que vem
impresso na Publicação (Livro) Por exemplo na tela de Vendas ao Consumidor (Veja item 5.a )
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6.a.2) Ordenado por Autor

 Este relatório apresenta os dados cadastrais das Publicações com as mesmas informações do
relatório descrito no item 6.a.1 (acima), porém classificado pelo nome do Autor
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6.a.3) Movimento ...Ordena p/ Título

 Este relatório apresenta os dados das Publicações movimentadas (Vendidas) no período solicitado e
respectivas posições de estoques após o último inventário realizado. Está classificado pelo Título
(Nome) das Publicações

Quantidade
vendida
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6.a.4) Movimento ...Ordena p/ Autor

 Este relatório apresenta as mesmas informações do relatório descrito no item 6.a.3 (acima), porém
classificado pelo nome do Autor
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6.b) Relatório Financeiro

Quantidade de
Publicações
vendidas no
período

Total das vendas bruta
no período

Total dos descontos
concedidos nas vendas
do período

Total dos custos (Custo
de Aquisição - Veja
item 4.d.5 acima) de
todas as Publicações
vendidas no período
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6.c) Relatório Resultado Analítico - Período

 Este relatório apresenta o Resultado das vendas (Valor de Venda - Custo de Aquisição) no período
solicitado e classificado por Editora

1
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6.d) Relatório Obras mais Vendidas

 Este relatório apresenta as Publicações mais vendidas no período solicitado em ordem
decrescente por quantidade de Livros vendidos
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6.e) Relatório Livros Vendidos no Período

 Este relatório apresenta todas as Publicações (Livros) Vendidas no período solicitado.
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6.f) Relatório Livros Vendidos no Período

 Este relatório apresenta o total das Vendas (Quantidades e Valores) agrupadas por
Formas de Pagamentos (à vista, cheques, cartões, etc.).
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6.g) Relatório Obras com estoque 0 ou negativo

 Este relatório apresenta as Publicações cujo Estoque Final está Zerado ou
Negativo após o último inventário

-2

27

6.h) Posições do Disponibilizador – Analítica no período

 Este relatório facilita a análise de custos das Publicações adquiridas a partir de diferentes
Disponibilizadores no período selecionado.
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6.i) Posições do Disponibilizador – Consolidada no Período

 Este relatório apresenta as posições no estoque para cada Disponibilizador e dentro do período
selecionado.

29

6.j) SPED – Inventário

 O SPED - Inventário é um inventário formatado especificamente para a SEFAZ – Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo de acordo com um layout determinado por eles.

Leia atentamente as instruções da tela e
CLIC aqui
para solicitar o relatório em formato
EXCEL (.xls).

Conteúdo do arquivo (.XLS)
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7.) Aba FECHAMENTOS (Menu principal)
7.a) Estoque - Fechamento

Após preencher a Data de Fechamento desejada,
CLIC em OK. O sistema processará algumas
apurações e fechará as posições de estoque na data
solicitada, criando um “status” de bloqueio a fim de
não permitir movimentações (Entradas e saídas de
estoque) com datas iguais ou anteriores a Data de
Fechamento.
Isto representa uma medida de segurança para
garantir a integridade das quantidades e valores em
Estoque apuradas até a data do Fechamento.

7.b) Estoque – Últimos Fechamentos

Utilize esta opção para visualizar as últimas Datas
de Fechamentos do estoque, processadas pelo
sistema. Caso necessite reabrir a última data, Veja
orientações no item 7.c abaixo
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7.c) Estoque – Exclusão de Fechamento

Informe a Data de Fechamento que
a será excluída e CLIC em OK.
Após o processamento do sistema,
confira as Datas de Fechamentos
do sistema. Veja orientações no
item 7.b acima
7.d) Inventário - Fechamento
 O inventário é uma fotografia do estoque na data solicitada

Após o CLIC em OK,
surgirá a régua abaixo
informando os
procedimentos em
execução pelo sistema
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 Abaixo, observe o relatório emitido logo após a solicitação do inventário.

Posição de
Estoque na data
solicitada

7.e) Ajuste Físico
 Utilize esta função para fazer movimentos de Entrada e/ou Saídas como ajustes no estoque.

Quantidade
atual em
Estoque

Escolha
Entrada ou
Sáida
Limpa todas as
informações
da tela

Digite a quantidade a ser
movimentada e
CLIC Confirmar

33

 Após a CONFIRMAÇÃO o sistema fará o registro da movimentação de Entrada e/ou Saída e
emitirá um aviso que a efetivação do ajuste dar-se-á somente após o próximo INVENTÁRIO

7.f) Zerar Estoque
 Esta função possibilita zerar as quantidades em estoque de todas as Publicações cadastradas.
Devido ao alto risco recomenda-se cautela. Para executá-la solicite a senha ao administrador do
sistema.

34

8.) Aba SISTEMA (Menu principal)
8.a) Manuais de Operação do Sistema
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8.b) Controle de Configurações do Sistema

Local de instalação
do sistema no
computador

Impressora
disponível
para
impressão
dos
Tiquetes
de Venda

Local para
armazenamento
das Notas fiscais
Paulista

Impressora
disponível
para
impressão
dos
demais
relatórios

8.c) Reindexação Geral e Reparos dos Arquivos

Função para
reindexar e/ou
reparar os arquivos
do sistema. É
recomendável
executá-las de
tempos em tempos
após o acúmulo de
grandes
movimentações
(Inclusões, Deleções
e Atualizações nos
arquivos do sistema).
Isto garante uma
funcionalidade eficaz
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8.d) Backup





Backup dos arquivos de dados do sistema.
Insira um pen drive na USB do computador
Clic na linha indicada

O sistema gravará uma cópia no pen drive e outra
em C:\Livesp\LIVESP_BKP no próprio computador
Obs : É recomendado fazer este procedimento
diariamente e/ou após grandes atualizações
de dados.
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9) Preparando a execução do sistema em ambiente de rede

(Opcional)

É possível a instalação do sistema LIVESP em ambiente de “Rede Windows”. Após a instalação, serão
criadas 2(duas) pastas na unidade C: do computador:
Livesp_Server (Contendo o Banco de dados).
e Livesp_Client (Contendo o programa executável ).

 Localize a pasta Livesp_Client na unidade C: de seu computador
 Dê duplo clic sobre a pasta Livesp_Client. Na tela seguinte, localize o programa executável
gecc3.exe (Veja tela abaixo)
 Clic com o botão direito do mouse sobre este programa.
Depois, em “Enviar para”,
e por último em Área de trabalho (criar atalho)
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Após os procedimentos realizados acima, aparecerá o ícone do LIVESP na tela de início do Windows.
Para executá-lo, CLIC aqui.

9.a) Configurações do Sistema para ambiente em rede Windows
O exemplo abaixo (Fugura 1) mostra um esquema da instalação do sistema LIVESP em 2(dois)
computadores (A e B) interligados por uma rede física e configurados em uma rede Windows.:
Após instalar o sistema nos 2(dois) computadores, observe que foram criadas 2(duas) pastas na
unidade C: de cada um deles.
Livesp_Server (Contendo o Banco de dados).
e Livesp_Client (Contendo o programa executável gecc3.exe).

Figura 1
Rede Windows
C: Livesp_Server
Livesp_Client
Comutador A (Server)

C: Livesp_Server
Livesp_Client
Comutador B (Client)
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9.b) Configurando o Computador A no sistema LIVESP:

Unidade “C”, onde
está instalado a pasta
Livesp_Server
no computador

A

Livesp_Server. É o
nome da pasta
(Diretório) que
contém o banco de
dados do sistema

 Para as demais configurações, observar as mesmas orientações no item 8.b acima
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9.c) Configurando o Computador B no sistema LIVESP (Vide FIGURA 1 acima):

Digitar a letra do
caminho especificado no
Mapeamento de rede
do Windows

Deixar vazio este
campo

Localize a
Impressora
disponível na rede
para impressão
dos relatórios

Windows

Mapear unidade de rede no
Windows
Localize a pasta
Livesp_Server no
computador
da rede

A

Após a instalação completa e o pleno funcionamento do sistema nos 2(dois) computadores (Conforme
Figura 1 acima), exclua a pasta Livesp_Server do Computador B (Client). Veja Figura 2 abaixo:

Figura 2

Rede Windows

C: Livesp_Server
C: Livesp_Client
Livesp_Client
Comutador A (Server)

Comutador B (Client)
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