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MANUAL DO USUÁRI O 

Apresentação  

O SysMarket é um sistema de automação comercial não fiscal. Com um fantástico sistema de 
vendas com frente de caixa completo, controla as formas de recebimento à vista, parcelado, cartão, 
cheque e até vendas faturadas para os clientes. Cadastro e venda de produtos com suporte ou código de 
barra, sistema de leitura de código de barra por balanças eletrônicas. Cadastro de Fornecedores, 
Produtos, Clientes, Usuários, Contas a Pagar e Receber, Controle de Compras, recursos para anotações 
agendadas com avisos sonoros em quase todos os programas. Diversos tipos de relatórios financeiros e 
acompanhamento de vendas por período e balancete dinâmico. Controle de pagamento de faturados por 
valor, Sistema de Backup completo com manutenção no Banco de Dados e controle de acesso aos 
programas, bloqueio de clientes inadimplentes. Acompanhamento de vendas por período, controle de 
estoque por unidades, metros, kilos, preços variáveis, preços variáveis por medida com cálculo 
automático. Além de possuir um layout (visual) super elefante e dinâmico com várias teclas de atalho 
para agilizar seu dia-a-dia.  

Sistema de Impressão 
O SysMarket é um sistema Não Fiscal com suporte à impressão de cupom de venda, mas sem 

valor fiscal, ideal para impressoras não fiscal de bobinas 90 mm, 75 mm, 52 mm, 32 mm. Todos os 
relatórios podem ser impressos em impressora não fiscal. Também podem ser utilizadas impressoras 
matriciais comuns e impressoras jato de tinta.  

Indicações 
Ideal para o controle de Lojas em Geral, Comércios, Supermercados, Padarias, Armazéns, 

Açougues, Papelarias, Oficinas, Lojas de Roupas, Magazines, Armarinhos, Auto-Peças, Bancas de Jornais, 
Suporte de Vendas por Telefone, Delivery: Pizzarias, Tele-Entregas, Tele-Sanduíches, Tele-Gás e 
Faturamento, ou seja, todos os estabelecimentos comerciais que trabalham com venda de produtos e que 
fazem o recolhimento dos seus impostos manualmente.  

Versão Demonstração 
Versão de demonstração com todas as funcionalidades. Possui restrição de cadastro de produtos e 

quantidade de vendas. Ou 60 Dias de utilização.  

Responsabilidade Fiscal 
O SysMarket foi desenvolvido para obter todos os valores dos produtos, estoques, vendas, 

faturamento, compras que são comercializados no dia-a-dia. O desenvolvedor se isenta de quaisquer 
responsabilidades em relação aos descumprimentos das leis de recolhimento fiscal. As notas fiscais 
continuam sendo de uso obrigatório de acordo com as leis de cada estado ou município. O cliente 
utilizador do software está ciente das condições de uso contidas no Menu Opções >> SysMarket.  

Backup e Manutenção dos Dados  
O SysMarket possui todos os recursos necessários para que você mesmo possa controlar o backup 

e restauração do seu banco de dados do SysMarket. Seja ele em Microsoft Access ou em Microsoft SQL 
Server. Também possui ferramentas de reparação e compactação dos bancos de dados Access. Possui 
rotinas de exclusão de dados antigos, ajudando assim na diminuição do tamanho do banco de dados e no 
desempenho ao acesso do sistema em geral.   

Todo o backup do banco de dados do SysMarket é de responsabilidade do cliente. Sem o backup 
não é possível fazer recuperação de seus dados, caso ocorra uma pane em seu computador. Ele é sua 
segurança caso tenha que formata-lo.  

Suporte Técnico  
O SysMarket foi criado sempre pensando em praticidade, simplicidade e rapidez. Por isso se tornou 

um pacote de sistema fechado, sem que sofra adaptações para cada tipo de cliente. Assim o produto se 
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passou a não ter necessidade de suporte técnico. Pois os próprios clientes conseguem resolver os 
problemas ou tirar suas dúvidas através deste manual.   

O suporte técnico no local somente após agendamento e acerto de valores por hora de suporte. 
Todas as despesas de locomoção, estadias e alimentação também serão por conta do cliente.  

O suporte via acesso remoto também será cobrado por hora de serviço prestada.    

Requisitos Mínimos 

 
PC com processador Pentium® de 800MHz 

 
256 MB de RAM (1GB MB recomendados)  

 
1GB de espaço disponível em disco rígido 

 
Monitor colorido de 800 × 600 pixels e 16 bits.  

 
Microsoft® Windows 98, 2000 ou Microsoft® Windows XP.   

Requisitos Desejados  

       

    

Opcionais 

 

Impressora Não Fiscal ou Matricial; 

 

Leitor de Código de Barras; 

 

Balança com Impressão de Código de Barras 

 

Gaveta com Acionamento Automático; 

 

Pen-Drive para Backup,  

 

Gravador de CD para Backup do Banco de Dados; 

 

Conexão com a Internet;  

Tecnologia 

 

Sistema Visual com Banco de Dados Access 2000 ou SQL Server / MSDE (Recomendado).  

Linguagem 

 

Português  

Desenvolvedor 

 

Bruno Duarte de Magalhães 

 

sysmarket@sysmarket.com.br

   

www.sysmarket.com.br

   

Telefones: (031) 3271-0543 ou (031) 7818-3357   

  

http://www.sysmarket.com.br


Iniciando o SysMarket  

Tela de Apresentação  

  

Tela de Login do Usuário  

  

Caso você esteja utilizando o SysMarket como versão demonstração (válida para 60 dias), utilize o 
usuário: SYSMARKET e a Senha: DEMO para acessar o sistema.  

  

(Altere a Senha e o Nome do Usuário da Conta de Usuário SYSMARKET)  



Usuário e Senha  
O SysMarket possui controle de acesso por usuário. Isso possibilita que você possa ter vários 

caixas e cada um possa controlar suas vendas. Informe o nome do usuário cadastrado e sua respectiva 
senha em seguida clique em confirmar. Os usuários terão acesso aos programas de acordo com o tipo de 
acesso definido pelo administrador.  

Caso você esteja utilizando o SysMarket como versão demonstração (válida para 60 dias), utilize o 
usuário: SYSMARKET e a Senha: DEMO para acessar o sistema.  

Opções do SysMarket (Configurações Iniciais)  
O SysMarket possui uma opção onde o responsável pode definir os dados cadastrais da empresa e 

as suas configurações pessoais. Siga os Passos abaixo de como preencher as Informações da sua 
Empresa. Caso não tenha sua licença clique no botão Versão Demonstração (válida para 60 dias).    

Cadastro da Empresa 

 

Informe o Nome da Empresa. 

 

Informe o CNPJ da Empresa. 

 

Informe o Endereço da Empresa. 

 

Informe o Telefone da Empresa. 

 

Informe o Nº. Serial fornecido pelo Desenvolvedor (Licença de Uso).  

Configurações Iniciais da Empresa no SysMarket  

Na primeira utilização do SysMarket você deverá fazer as configurações iniciais e cadastrais da 
empresa, caso tenha adquirido sua licença preencha as informações da empresa conforme descrito no e-
mail de configuração de sua licença. Se estiver testando gratuitamente o SysMarket. Clique no botão 
Usar Versão Dem onstração e Testar Grát is. Você poderá mudar a logomarca padrão de sua empresa 
mesmo na versão de teste, veja as opções de configurações de acordo com funcionalidade e função de 
cada computador, após licenciamento e configurações completas,  utilize o botão Gerar Arquivo de 
Configurações do SysMarket para salvar um backup das configurações do SysMarket neste computador   

 



Configurações   

Nesta sessão de configurações você deverá definir todos os detalhes de utilização do sysmarket 
pela sua empresa. Configuração de backup, pasta de destino e backup de segurança de preferência em 
direto em uma pasta no Pen-Drive. Veja o Manual detalhado de Backup em nosso Site.  

Veja abaixo as funções de cada opção do SysMarket:  

 
Fazer Backup de Segurança 
Cria cópia de backup do banco de dados semanalmente na pasta C:\ SysMarket\ Backup    

 
Fazer Backup Completo ao Sair 
Cria cópia de backup do banco de dados semanalmente na pasta C:\ SysMarket\ Backup  

e cria o backup de segurança em Pen-drive, rede ou em outro HD  

 

Alterar Resolução do Monitor 
Essa opção altera a resolução automática do monitor para 800x600 e quando o SysMarket é 

encerrado ele retornar para resolução original do monitor.   

 

Emitir Sons em Todos os Programas 
Emite sinal sonoro após a execução de qualquer tipo de rotina dentro de todos os 

programas  

 

Usar Impressora no SysMarket 
Marque essa opção se você utiliza algum tipo de impressora matricial conectada na porta 

padrão LPT1 – A impressão de cupom e feita diretamente na porta LPT1 do seu computador 
(podendo ser alterado para LPT2, LPT3, COM1, COM2, COM3). Caso essa opção esteja marcada e 
sua impressora não esteja conectada no computador poderá ocorrer travamento do programa em 
caso de impressão incorreta.  

 

Usar Impressora Padrão no SysMarket 
Marque essa opção se você deseja utilizar a impressora padrão que está instalada no 

computador através do Windows. Marcando essa opção o SysMarket passa a operar o modo de 
impressão integrado ao Windows, desativando direto ao acesso as portas de impressão.   

 

Usar Impressora em Arquivo Texto 
Utilizado para imprimir cupom não fiscal e relatórios em arquivo texto. Utilizado para quem 

não possui nenhum tipo de impressora instalada no computador. E quer emitir relatórios de testes.  

 

Sempre Imprimir Cupom Não Fiscal  
Utilizado para sempre imprimir o cupom não fiscal de fechamento das vendas. È possível 

configurar outras opções dentro do programa de caixa, através do botão configurações.   

 

Verificar Estoque ao Vender 
Ao vender um determinado produto essa opção verificar se o estoque desse produto é maior 

que 0 (zero) caso não seja o SysMarket não deixará vender esse produto. Caso essa opção não 
esteja marcada o programa efetuara a venda do produto normalmente.  

 

Utilizar Tele-Vendas por Delivery 
Essa opção transforma o SysMarket em um Sistema de Venda por Delivery, indicado para 

comércios do tipo de tele-entrega. Mas essa opção não limitará a você trabalhar somente com 
vendas por delivery não. Você apenas informará o telefone do cliente e o SysMarket já fará todas 
as vendas diretamente ao mesmo.   

 

Salvar Cópia das Vendas do Dia 
Com essa opção você trabalhará de forma mais segura, pois a cada venda executada pelo  

SysMarket, será gravada na pasta C:\ SysMarket\ Recibos do dia, cópia de todas as vendas 
concretizadas. Recomendado Somente na Versão utilizada em Banco de Dados Access por 
segurança extra.  

 

Auto-Corrigir Nomes dos Produtos 
Essa opção corrige automaticamente os nomes dos produtos cadastrados no sistema. 

Remove as preposições caracteres fora do padrão ASC. Remove também acentos. É extremamente 
recomendada que está opção fique marcada para uma facilidade de pesquisa de produtos. 



  
Pedir Senha para Cancelar Vendas 
Essa opção deverá ser marcada caso você deseja bloquear o cancelamento de vendas no 

sistema, marcando essa opção todos os usuários que não possuam acesso Completo deverão 
digitar uma senha de acesso para liberar o sistema. Também poderá utilizar o cartão de 
desbloqueio.   

 
Utilizar Multi-Vendedores no Caixa 
Essa opção deverá ser marcada caso você deseja utilizar o sistema com recursos de vendas 

com comissionamento de vendas pelos vendedores. Assim o SysMarket controlará as vendas por 
vendedor cadastrado no SysMarket.   

 

Exibir Tela de Troco No Final 
Essa opção deverá ser marcada caso você deseje exibir a tela de troco no final de cada 

venda concretizada. A tela é automaticamente ocultada quando é iniciado uma nova venda.  

 

Utilizar Gaveta Automática 
Essa opção deverá ser marcada quando a empresa possui uma balança que emite etiquetas 

de código de barra para colagem no produto para ser levado até ao caixa para registro automático.  

 

Utilizar Gaveta Automática 
Essa opção deverá ser marcada caso você deseje utilizar uma gaveta com acionamento 

automático conectada a uma impressora não fiscal.   

Outras Opções de Configuração para sua empresa poderão ser modificadas dentro dos 
programas de Cadastro de Produtos e Caixas, Clientes, Orçamentos e Fluxo de Caixa do 
SysMarket.    

Opções e Configurações de Banco de Dados do SysMarket   

As configurações do Banco de Dados estarão disponíveis em duas formas Acess ou SQL Server 
(MSDE). A versão Access não é recomendada, pois não suportar computadores em rede além de 
necessitar de Nobreak contra falta de energia. A versão SQL é    

   (É recomendado a utilização da versão SQL Server)  

Versão Banco SQL Server / MSDE    Versão Banco MS Access  

      

As configurações do SysMarket somente deverão ser modificadas por essa tela, caso o cliente já 
possua um conhecimento completo dos tipos de banco de dados do SysMarket, as inicialmente 
configurações e padronizadas de acordo com o tipo de instalação efetuada no computador. Utilize os 
Programas de Servidor ACCESS ou Servidor SQL encontrados na área de trabalho do computador para 
poder efetuar as configurações de banco de dados.   

A versão SQL é recomendada por possuir um recurso de acesso ao dado 100% mais eficaz que a 
versão Access, Possui recursos de segurança, velocidade, estabilidade avançados, que garante um 
conjunto de software e banco de dados seguro e eficaz trazendo assim uma alta disponibilidade e 
robustez dos dados da sua empresa.  



Tela principal do SysMarket acesso rápido aos programas e módulos    

A tela abaixo é composta de todos os botões de acesso rápido aos programas e módulos do 
SysMarket. As funcionalidades principais do SysMarket deverão ser acessadas através do clique aos 
botões de menu ou pelas teclas de acesso rápido dos programas e serviços.  

    

Os botões dos SysMarket representam o cadastro ou funcionalidade desejado, eles são habilitados 
ou desabilitados de acordo com o tipo versão adquirida (Versão Completa, Simples com Estoque e Frente 
de Caixa ou Somente Frente de Caixa) ou através do tipo de acesso do usuário cadastrado e logado no 
sistema.  

Como falado anteriormente o SysMarket foi desenvolvido para evitar o uso do mouse por isso tente 
utilizar sempre as teclas de atalhos, elas auxiliam no cadastramento e na agilidade de utilização do 
SysMarket. Todos os botões que possuírem uma letra ou número que contenha um traço por baixo do 
texto indicam que para acessar a botão sem o uso do mouse, basta usar a tecla de atalho composta pela 
combinação:  ALT + Letra ou Número Sublinhado  

Vejamos no exemplo:  

I MPRIMIR  

Observe que a letra P encontra-se sublinhada para acessar o botão de impressão sem a utilização 
do Mouse basta usar:  ALT + P  

Para Minimizar ou Maximizar o SysMarket Utilize a combinação Ctrl+M.   



Funcionalidades Programas Disponíveis no SysMarket   

Utilize os programas através dos menus do SysMarket   

                                                                                                

   

Tela de Consulta de Produtos com Estoque Atual, Preços e Códigos de Barra  

  
TECLA   PROGRAMA 
F1     PROGRAMA DE PDV - FRENTE DE CAIXA  E VENDAS     

F2     CADASTRO ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES  

F3     ORÇAMENTOS E PEDIDOS DE PRODUTOS  

F4     CADASTRO DE PRODUTO, ESTOQUE E CATEGORIA  

F5     FLUXO DE CAIXA E CONTA BANCÁRIAS E CARTÕES  

F6     CADASTRO DE COMPRAS DE PRODUTOS  

ALT1     CADASTRO DE USUÁRIOS DO SITEMA E ACESSOS  

ALT2     CADASTRO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS  

ALT3     CADASTRO DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER  

F7     FECHAMENTO COMPLETO DO CAIXA DIÁRIO  

F8     ACOMPANAMENTO DE VENDAS FATURADAS  

F9     LISTAGENS E RELATÓRIOS DIVERSOS  

F10     BALANCETE DE PREÇOS E ESTOQUE DE PRODUTO  

F11     OPÇÕES DE CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA  

F12     CADASTRO DE ANOTAÇÕES E AGENDAMENTOS  

ALT4     CADASTRO DE VENDEDORES PARA COMISSÃO  

ALT5     MANUTENÇÃO DE DADOS E CONFIGURAÇÕES   

ALT6     ENCERRAR A UTILIZAÇÃO DO SYSMARKET 

 

Utilize a tela ao lado para 
pesquisar os produtos 

cadastrados no 
SysMarket.  

Pesquisa automática por 
Nome do Produto, 
Código de Barra e 

Código do Produto.  

Facilidade de venda do 
produto pesquisado 

clicando em frente de 
caixa ou alterando os 

dados pelo cadastro de 
produtos. 



Tela de Consulta de Pedidos e Orçamentos de Produtos e Dados do Usuário  

  

Atualização de Versão do SysMarket e Manual de Ajuda    

O SysMarket possui softwares de atualização de versão e downloads de manuais de ajuda, além de 
execução de programas de manutenção e testes.  

   

Mantendo sua versão 
do SysMarket 

Atualizada  

Este programa 
permite fazer 
atualizações 

automáticas de 
versão do Sysmarket  

De acordo com o 
banco de dados 

selecionado, clique 
no botão   

Download da 
Atualização do 

Sysmarket  

Aguarde até que o 
SysMarket faça o 

download da última  

 

E inicie a atualização.

  

Clique em Avançar 
até terminar.  

Lembre-se de 
atualizar todos os 
programas de sua 

Rede do Sysmarket 



Iniciando o Uso do SysMarket   

Para iniciar o uso do SysMarket é necessário fazer a carga inicial de dados do SysMarket, para isso 
aconselhamos seguir os passos de cadastro abaixo para um total controle de seu sistema.    

1º Passo: Cadastrar os Usuários que poderão Utilizar o SysMarket, defina os tipos de  acesso de cada usuário, 
informe se o usuário será um vendedor  comissionado do sistema.     

2º Passo: Cadastrar os Produtos, Categorias e Fornecedores. Cadastre primeiro as categorias dos produtos 
para poder agrupá-los em categorias, tenha percentuais de lucros personalizados e manutenção completa por tipos e 
categorias. A definição das categorias dos produtos é opcional, mas deverão ser cadastradas antes de cadastrar os 
respectivos produtos. O cadastro de fornecedores também é opcional, quando utilizado, também deverão ser 
cadastrados antes de iniciar o cadastro de produtos. Caso a empresa opte pelo não cadastramento de categorias e 
fornecedores utilize a opção padrão de Categoria não Cadastrada (Código 1) ou Fornecedor não Cadastrado (Código 1).    

3º Passo: Cadastrar os Clientes, Configurações de Cartões de Crédito no sistema de Fluxo de Caixa (somente 
na Versão Completa).   

4º Passo: Testes e Simulações de Vendas no Frente de Caixa, Testes dos equipamentos integrados e 
conectados ao SysMarket, tais como: Impressoras, Gavetas, Balanças e Leitores de Código de Barra.   

5º Passo: Acompanhamento de Vendas Efetuadas através do programa de Fechamento do Caixa Diário. 
Análise de Vendas por período, impressão e resumos de vendas, controle de lucros, contas e cheques.  

6º Passo: Outros Cadastros e Configurações Avançadas do Computador, Inclusão de Contas a Pagar e Contas 
a Receber, Cadastro de Compras de Produtos, Cadastros de Anotações e Impressão de Listagens (opcional).   

Programas do SysMarket   

O SysMarket é composto dos seguintes de programas de cadastros e programas controladores Siga 
a sequência de carga de dados de acordo com a exibição desse relatório:  

Cadastro de Produtos  

Programa destinado a cadastrar os produtos comercializados por sua empresa (Nome, categoria, 
fornecedor, código de barra, forma de cobrança, valor de compra, valor de venda a vista e a prazo, 
percentual, estoque, mínimo, crítico, vencimento do lote de produtos). É importante o cadastramento de 
Categorias e Fornecedores antes de iniciar o cadastro de produtos, a fim de agrupamento dos produtos. O 
Cadastro de Categoria possui a importância de definir o percentual de lucro dos produtos vendidos. 
Acesse ao Cadastro de Categoria de Produtos através do Menu Esquerdo: Categoria.  

Outras Funcionalidades, manutenção, relatórios e reajuste de preços automáticos poderão serem 
efetuados pelo cadastro de produtos utilize os botões para acesso as funcionalidades.  

     

As opções de cadastro de produtos, configurações, categoria e fornecedores, facilitam a utilização 
localização emissão de relatórios para um controle real e final por produtos. Utilize as diversas formas de 
cobrança para definir como será vendido o produto, informe o valor de compra ou custo dos produtos, 

Estoque de Produtos e Código de Barra

   

Lista de Produtos de Acesso Rápido 

  



assim os valores de vendas serão calculados automaticamente. Preencha o código de barra, caso exista, 
informe o estoque atual, estoque mínimo e crítico e tenha um controle completo de seu estoque.  

  

O programa de cadastro de produtos tem funções avançadas de Auto-Correção e Reajuste 
Automático de Preços. Essas funções atualizam os valores padrões dos produtos, re-calculo de preços 
baseado nos percentuais das categorias informados. etc.   

Cadastro de Categorias dos Produtos  

Programa destinado a cadastrar as categorias dos produtos comercializados por sua empresa 
(Categoria, Setor alocado, observações e percentuais). É importante o cadastramento das Categorias 
antes de iniciar o cadastro de produtos, a fim de agrupamento dos produtos. O Cadastro de Categoria 
possui a importância de definir o percentual de lucro dos produtos vendidos. Após o término das 
categorias, imprima a listagem para facilitar no cadastramento dos produtos. Acesse ao Cadastro de 
Categoria de Produtos através do Menu Esquerdo: Categoria. Ou também pelo acesso rápido do campo 
categoria conforme demonstra a imagem a baixo:  

 

 Clique no Botão existente no final no campo apara acessar o cadastro de categorias.  

O programa de categoria possui também uma funcionalidade extra a fim de auto-indexar os 
produtos já cadastrados em determinadas categorias. Possui a opção de atualização automática de 
percentuais de lucros sobre vendas dos produtos categorizados.  

 



   

Quando precisar efetuar uma análise completa dos produtos cadastrados a fim de efetuar uma 
padronização dos nomes de produtos cadastrados você poderá fazer através do sistema de categorização. 
Esse programa tem a finalidade de listar os tipos de produtos cadastrados pelo primeiro nome de produto.   

Faça a auto-correção de nomes cadastrados incorretamente utilizando uma ferramenta simples e 
eficaz de correção de textos incorretos. Exclua produtos pelo tipo listado ou categorize os produtos pelo 
grupo de produtos selecionados.   

    

Lembre-se: O cadastro de categoria não é obrigatório mas sim recomendado para agrupamento de 
produtos. Quando não utilizado informe por padrão o código da categoria 1 (um) código padrão da 
categoria do sistema pré-cadastrado.  



   

Cadastro de Fornecedores  

Programa destinado a cadastrar os fornecedores dos produtos comercializados, não é de 
preenchimento obrigatório, mas é aconselhável que as informações tanto dos fornecedores quanto dos 
produtos sempre estejam atualizadas. Imprime a lista de todos os fornecedores cadastrados para facilitar 
seu cadastro de produtos.  

Neste cadastro o objetivo de indexar quais são os fornecedores dos produtos, a fim de ajudar na 
compra dos produtos. Detalhes da empresa fornecedora do produto e o respectivo contato de compra, ou 
seja o vendedor, telefone e etc.    



  

Cadastro de Usuários  

Programa destinado a cadastrar os usuários que terão acesso ao sistema SysMarket. Neste 
programa o usuário terá uma senha pessoal, e esse terá um tipo de acesso que definirá quais os 
programas que o mesmo poderá utilizar. Além de Usuário, o mesmo poderá ser um vendedor 
comissionado, ou melhor, que receba comissões sobre as vendas. Para isso basta você preencher o 
campo vendedor que corresponde ao usuário. Neste cadastro você poderá Imprimir Cartão de Senha de 
Desbloqueio, como o próprio nome diz, esse cartão é impresso somente aos usuários que possuem acesso 
completo ao sistema, com ele qualquer usuário poderá liberar os bloqueios de cancelamentos de vendas 
ou produtos vendidos, descontos sobre vendas e outros acessos bloqueados.  

Para que o usuário possa alterar sua senha pessoal o mesmo deverá utilizar os botões de 
configurações do usuário localizado na tela principal do SysMarket. Veja a imagem abaixo as 
funcionalidades.  

  



   

Cadastro de Clientes  

Programa destinado a cadastrar os clientes faturados da sua empresa, é de preenchimento 
obrigatório para que possa ser efetuado qualquer tipo de venda de recebimento faturado e parcelado. 
Suporte a bloqueio automático e manual de clientes inadimplentes. Imprime as listas de todos os clientes 
cadastrados com seus respectivos valores de compras e débitos. Lista todos os clientes com valores 
comprados e devidos. Acompanhamento de faturas e parcelas pagas e em aberto.   

  

Controle de faturamento por cliente com limite de vendas por valor, cadastro de telefones fixo e 
celular para venda e integração com sistema de pedidos, orçamentos e vendas através de tele-entrega e 
vendas via telefones.  

Recebimento de parcelas e faturas com impressão de cupom de recibos, lista de produtos 
comprados por clientes. Reajuste de valores de faturas e contas parceladas em atraso. Calculo de juros 
simples e juros por dia de atrasos.  

 



   

No cadastro de cliente você poderá listar todos os clientes e saber o valor total comprado por cada 
cliente e o valor pago e o valor devedor final. A opção atualizar corrige informações e padroniza os 
cadastros. Utilize quando quiser. No cadastro do cliente existe a opção de limitar o valor máximo de 
faturamento, isso limita que clientes possam comprar mais do que a quantidade estabelecida.   

Cadastro de Compras  

Programa destinado ao cadastro de novas compras de produtos. Compras a Fazer e Compras 
Efetuadas. No momento que uma compra é efetuada, ela automaticamente atualiza os dados no cadastro 
de produto. (estoque, preço de compra, preços de venda e percentual). Imprime as listas de compras 
efetuadas e compras a efetuar.   

 



    

Contas a Pagar e Receber  

Programa destinado a cadastrar as contas a pagar e a receber de sua empresa. Emite as listas das 
contas a vencer, vencidas etc. Ao entrar no SysMarket ele automaticamente avisará se existe alguma 
conta a pagar ou receber que esteja vencendo. Possui interação com o Fechamento de Caixa e Fluxo de 
Caixa Financeiro. Opções de filtragem de contas para maior facilidade controle e alteração das contas.  

  

Filtragem de Contas a Pagar e Listas dos Produtos por Categorias  

     



 



   
Caixa 
O Programa de Caixa permite efetuar venda dos produtos disponíveis em estoque e venda. Emite 

Cupom Não Fiscal, Impressão de Todo Cupom Registrado (Memória). Abando de Vendas etc. Este 
programa sempre está aberto pra nova venda, basta passar o leito de código de barra no produto ou 
digitar o código.  

F1 –  Lista os Todos os Produtos 
F2 –  Altera a quantidade de Pro2962dutos a serem registrados 
F3 –  Fecha a Venda, Necessário informar a forma de pagamento. 
F4 –  Lista os Todos os Produtos para Registro 
F5 –  Imprime os Cupons Não Ficais (Atual e Todos os Cupons) 
F6 –  Fecha o Programa de Caixa   

  

Após registrar os produtos no caixa é necessário fechar a venda. Para isso clique em F3  



    

Venda Faturada 
Necessário selecionar o cliente que será faturado a venda concluída. Lembrando que se o cliente 

estiver bloqueado essa venda não poderá ser concluída. Pressione ESC caso isso ocorra e em seguida 
cancele a venda.    



  

Venda Parcelada 
É gerado parcelas de pagamento no cadastro de contas a receber referente à compra e o cliente 

faturado cadastrado Lembrando que se o cliente estiver bloqueado essa venda não poderá ser concluída. 
Pressione ESC caso isso ocorra e em seguida cancele a venda.  



O Fechamento do Caixa 
O Programa de Fechamento de Caixa permite ao usuário e ao administrador fechar o caixa próprio 

ou o Caixa Geral. Informa os tais de vendas por tipo de recebimento e o total de faturas recebidas dos 
clientes faturados. Imprime o fechamento do caixa.  

  



Acompanhamento de Faturado 
O Programa de Acompanhamento de Faturado permite fazer o pagamento de faturas integral e 

parcial, verificarem faturas em aberto, aplicar juros, listar faturas em aberto e faturas já pagas etc.  

  



Balanço de Produtos 
O Programa de Balanço de produtos permite fazer o acompanhamento de vendas do produto e 

estoque, verificarem os lucros sobre os produtos, atualizar o valor de venda e o valor de compra, estoque 
e percentual de lucro.  

  



Listas Diversas 
O Programa destinado à impressão das listas diversas de clientes e produtos:  

 
LISTA DE CLIENTES INADIMPLENTES 

 
LISTA DE CLIENTES BLOQUEADOS 

 
EMISSÃO DA TABELA DE PREÇOS DE PRODUTOS 

 
ETIQUETA DE PREÇO PARA COLAGEM EM PARTILHEIRA 

 
EMISSÃO DE FOLHETO DE PRODUTO EM PROMOÇÃO 

 
ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA 

 
LISTA DE PRODUTOS COM CÓDIGO DE BARRA 

 
LISTA DE PRODUTOS POR ESTOQUE 

 
LISTA DE PRODUTOS COM LIMITE DE ESTOQUE MÍNIMO 

 

LISTA DE PRODUTOS COM LIMITE DE ESTOQUE CRÍTICO 

 

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR DE COMPRA DEFINIDO 

 

LISTA DE PRODUTOS SEM PERCENTUAL DE VENDA 

 

LISTA DE PRODUTOS POR FORNECEDOR 

 

ACOMPANHAMENTO DE VENDA LUCRO SOBRE O PRODUTO  

O programa ainda permite fazer filtros, por Produto, por Fornecedor, Por Cliente, Por Período, Por Forma 
de Cobrança etc.  

  

Manutenção  

O Sistema de manutenção do SysMarket é composto por diversas rotinas de apoio 
administrativo do sistema. Com suporte a manutenção completa no banco de dados Access com 
rotinas de segurança onde o administrador tem funções de backup do banco de dados, compactação 
do banco de dados, exclusão de dados antigos, informações do sistema Access e acompanhamento 
dos recibos de backup.  



Atenção: 

 
O acesso às configurações e opções do SysMarket é necessário que você seja um usuário completo 
do SysMarket, ou que o usuário também tenha acesso administrativo. Cuidado com a senha. As 
informações poderão ser excluídas com a utilização indevida da sua senha de administrador.       

Fazendo Backup e Restauração do Banco de Dados Access  

Ao abrir a tela de manutenção é exibida a tela para fazer backup externo do SysMarket.  

1º Passo: Selecione HD ou Pen-Drive (Recomendado) ou a opção Disquete A:  
2º Passo: Selecione o Caminho para Backup  
3º Passo: Clique em Iniciar Backup Externo   

1º Passo: Selecione HD ou Pen-Drive (Recomendado) ou a opção Disquete A:  
2º Passo: Selecione o Caminho onde você efetuou o Backup  
3º Passo: Clique em Restaurar o Backup  

OBS. Observe que na tela já existem os backup automáticos efetuados no próprio computador. 
Esses backups são identificados com o Dia da Semana e a data e Hora que ele foi criado. Caso deseja 
restaurar um desses backups. Apenas clique no dia desejado e clique em Restaurar Backup  

Tenha bastante cuidado com os backups e suas restaurações, isso poderá ocorrer perdas de dados 
sem a possibilidade de recuperação.   

  

Abrir Banco de Dados Access  
Caso você tenha o software Microsoft Access instalado você poderá clicar neste botão para abrir 

seu banco de dados e fazer análises. (Toda e qualquer mudança poderá impactar no mau funcionamento 
do SysMarket). Não aconselhamos nenhum tipo de alteração de estrutura ou dados diretamente no banco 
de dados. Qualquer modificação será de única responsabilidade do cliente.   

Compactar Banco de Dados Access 



 
Utilizado para compactar e re-indexar o banco de dados Access.  

Exclusão de Dados Antigos do SysMarket  

 
Cancelar Fechamento do Caixa 

Essa operação cancela o fechamento do caixa feito anteriormente, possibilitando assim que novos 
lançamentos possam ser feito na data informada. Utilizado quando por descuido o cliente acaba fechando 
o caixa do dia. Assim o SysMarket não deixa efetuar mais nenhuma venda pois o caixa se encontra 
fechado. Essa operação desfaz o fechamento do caixa.  

 
Cancelar Recebimento do Caixa 

Essa operação cancela o recebimento um determinado recibo do caixa. A exclusão de uma venda é 
feita por completa, assim todos os produtos vendidos serão estornados ao estoque de produtos. 
Lembrando que efetuando o cancelamento do caixa de forma de pagamento faturado, o lançamento do 
cliente também será cancelado, uma vez que os dados são interligados.  

 

Excluir Dados Anteriores da Data Informada 
Essa operação exclui todas as informações referentes a Vendas Efetuadas, Contas a Pagar, Contas a 

Receber, Compras Efetuadas, Compras a Fazer, Contas Recebidas, Contas Pagas, ou seja, todas as 
opções que o cliente selecionar serão excluídas. Observe bem a data informada não exclusão lançamentos 
atuais. Utilize a exclusão apenas para anos anteriores.  

  



  

Exibindo Cópias de Segurança das Vendas Efetuadas  

  

Caso queira reimprimir um ou todos os cupons você poderá usar essa tela e as opções selecionada.      



 


