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Operações básicas do Sistema Sgi-plus 

Para acessar o sistema apenas clique em ->  Aparecera  a Tela Principal do Programa,  
 

 
 
 

1-) CADASTRANDO UM ITEM  
Para começar o cadastro de seus itens clique no butão “Produtos” para acessar a tela de 

Cadastro de produtos: 
 

 
 



-Clique no Sinal de  e  Preencha os campos que se pede sempre seguido de “Enter”.: 
 

 
 
Código.:       *(pode ser código de barras) 
Data de validade.:    Validade do produto seguindo a regra __/__/__ 
Descrição.:        Nome do Item 
Preço de Custo.:     Valor a qual comprei de meu fornecedor 
Margem de Lucro.:     % de lucro que tenho em cima da peça 
Preço de Venda.:    Valor a qual vou revender aos meus clientes 
Estoque Mínimo.:    É a quantidade mínima que quero na minha loja 
ICMS.:     FF 
Ultima Venda     se atualiza quando e feita a venda desse produto 
Ultima Alteração de Preço   Se Atualiza Cada vez que se altera o preço do produto. 
Estoque atual.:*    É a quantidade desse Item que tenho em meu estoque 

*Para alterar o estoque atual, você deve clicar em ->  

Após clicar em “Salvar”, você deve clicar em   *(Lançamento no estoque) ; 
Digite a quantidade desejada e de enter. 
Repita esse processo a cada novo produto cadastrado 
 Caso você por acaso tenha colocado uma quantidade errada *(A mais) apenas repita o processo 
e coloque o sinal (-) em vez de somar 

 



Clique em  para localizar um Item, Digite o Nome ou o Código do Item, sempre 
seguido de enter; Super fácil. 

 
 

2-) MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA  
 

Por base a movimentação do caixa é onde ficam registradas suas vendas, detalhando por 
relatórios, e Fechando o caixa do dia. A movimentação é feita a partir do modulo de vendas, ao 
concluir a venda como veremos mais abaixo, ele automaticamente já lista suas vendas e as colocam 
aqui. 

 

 
 
 



Para dar o valor a uma movimentação, e não quer cadastrar, por exemplo, um vale ao Funcionário, 

Ou até mesmo entrada de troco, etc. podem ser colocados ao pressionar ->  *(incluir), onde 
também te da espaço á colocar uma descrição.  

 

O fechamento do caixa você ô faz no ícone  *(Totalização do caixa), abre uma tela onde 
você pode selecionar datas, e se quiser até pode ter relatório por operadores diferentes, colocando o 
código do mesmo e dando “Enter”  

 
Após selecionado os campos acima clique em Ok, e o relatório estará pronto, como no exemplo 

abaixo, Você também pode imprimir. 

 



3-) MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO  
 A movimentação de produto é apenas um local onde se armazena Item a item que foi vendido. 
Com detalhes e relatórios de lucros e etc. como segue abaixo 
 

 

 
 

 Para gerar um relatório de seus produtos clique no ícone  *(Relatório de vendas), onde 
vai aparecer a tela seguinte, para você selecionar entre datas. 
 

 
 

A movimentação de produtos não tem como deletar por ser um histórico de loja. Tanto entrada 
de itens como saída. 

 
 
 
 
 
 



Clique no butão  para ir-mos a seguinte tela  
 

 
 
Nessa tela temos em números seu relatório, inclusive seu lucro em cima dos Itens, você pode 

também filtrar só entradas, só saídas, Você tem o controle total da loja, Inclusive pode também 
imprimir, quantas vezes quiser ao dia. Só repetir o processo 

 

Ao clicar no Ícone  *(Exibir trajetória de Item selecionado), ele te mostra todas as 
compras de um item apenas, como segue a imagem abaixo 

 



 

4-) Operador de Caixa  
 

O operador de caixa é o funcionário que vai movimentar seu dinheiro, você deve cadastrar 
todos, um a um, pra ter o controle de o que cada um movimentou, é muito importante cadastrar para 
diferenciar cada funcionário em suas funções. 

 

 
 

 

Ao clicar em  *(Incluir) a seguinte tela irá aparecer, você deve escolher um Código e um 
nome ao funcionário, pode fazer quantos quiser,  

 

 

Não tem como editar um operador de caixa, Caso você tenha colocado algo de errado  *(Apagar) 
apague o mesmo e o refaça, sem problemas. 
  

Após tudo pronto. Só falta *(Ativar o caixa), prontinho.  
 
 
 



5-) Cadastro de clientes  
  

No Sgi-plus você pode cadastrar cliente á cliente, podendo assim ter um controle de sua 
freguesia, como segue na imagem abaixo. 

 
 
 

Ao clicar em  *(incluir) abre a tela abaixo, onde você coloca os dados de seu cliente, Não 
são obrigatório todos os campos, mais é bem legal ter esse contato com o cliente. 

 

 
 



O Sgi-plus também disponibiliza de Vendas a promissória,  
 

ao pressionar o butão *(Promissória) onde veremos a seguinte tela, que nos dá o 
relatório de suas vendas á promissória. 

 
 

 
 

Selecionamos a data do relatório e damos Ok,  
 

 
 



No ícone *(Dividas) temos as compras de cliente á cliente, podemos dar baixa. 

Marcando qual das vendas estamos recebendo, com F3 e apertar o butão  

 
 

Ao clicar em *(compras) do cliente selecionado abre-se a seguinte tela com tudo 
que seu cliente adquiriu de sua loja,  

 



 

6-) Cadastro de senhas  
 
As senhas podem ser três tipos, 

 
Administrador.:  Dono do estabelecimento, Pode fazer tudo no programa. 
Operador.: Um gerente, Pode ver algumas telas, mais não deleta nem Edita nada. 
Só vendas.: Só utiliza o modulo de vendas. 

Para cadastrar uma senha, clique no ícone  *(Senhas), e usaremos a seguinte tela:  
 

 
 

Para incluir uma nova senha, clique em *(Incluir), e os campos ficam disponíveis a 
digitar o novo usuário e senha. Inclusive o “Tipo”, que é aonde definimos o acesso ao programa. 

 

 
 

Após definir os campos acima clique em  para salvar sua senha nova. 
OBS: Você tem que ter uma senha de Administrador, pois sem ela você não tem como 

administrar a loja, independente de quantas senhas você tiver no estabelecimento, no mínimo Uma 
deve ser de Administrador. 

 
 



7-) Configurações Gerais  
 O Pdv-master não tem muita configuração. Ele é bem fácil no manuseio e em suas 

configuração, como veremos Abaixo, Ao clicar em  *(Configura) iremos á tela abaixo. 
 

 
 
Vamos começar pela Impressora; O programa aceita qualquer impressora Não Fiscal e 

Algumas fiscais, mais o programa não esta homologado;  
Nas Não fiscais - Você deve instalar a mesma, e tirar uma pagina de teste, após isso só marcar 

“Padrão Windows”*(recomendável), ou “lpty1” Ou “Com1”. Super fácil. 
 Você também pode configurar tamanho de fonte, para que se adeque ao papel da forma 
desejada, e também a quantidade de linhas a pular após a impressão, para poder cortar e dar ao cliente. 

 
 



 
 

 Nas fiscais –  Segue a tela de configuração 
 

 
  

O programa Sgi-plus te da a opção de ler a etiqueta da Balança, voce deve a configurar da 
seguinte forma 

20001230430 – Código Balança 
Produto com valor de 04,30 R$ 

  Eu vou cadastrar no sistema da seguinte forma, Pula o numero 2 e cadastra no 
programa 6 digitos, ficará assim 

000123 – Código Programa 
 

O programa pega sozinho valor e peso na etiqueta atravez do leitor de código de barras. 
 

 
 

 
O programa também te possibilita de mudar o plano de fundo, deixando assim que você decida 

qualquer imagem em .jpg, sendo ela sua logo marca ou etc, só clicar no *(Localizar logo marca). 
 

 
 

 Após ter selecionado tudo, clique em *(Salvar) e estará tudo já funcionando . 



8-) Modulo de Vendas  
 
 No modulo de vendas em Pdv-master, você tem Várias opções, segue abaixo todas as funções: 
 

 
 
 
 

 Ao clicar no ícone *(Vendas) iremos a seguinte tela,  
 

 
 
 
 



 
Você pode utilizar o Leitor de código de barras, Ou pode digitar o nome/código do item 

manualmente. 
Se for por nome ira aparecer uma tela de pesquisa, apenas selecione o Item e de enter, que o mesmo já 
irá para o cupom de venda. 

 
 

Caso você tenha colocado um item e o cliente não ô quer mais. Para apagar o Item do 
cupom/venda. Apenas o selecione, e aperte delete, e o mesmo já não faz mais parte da compra. 
Automaticamente os valores na tela abaixo já se ajustam 

 
 
 

Para concluir a venda pressione “F7”, e informe a forma de pagamento de seu cliente. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Em seguida, definimos o troco, sempre seguindo de “enter” 

 

 
 
 

9-) Backup  
 O Backup é um arquivo para uso exclusivo do Pdv-Master, ele guarda todas as suas 

informações; Tanto produto, como movimentação, clientes etc, é bem eficiente no caso de formata a 
maquina. Pois nenhum dado será perdido, é Super importante sempre ter backup diário, pois nunca 
sabemos quando iremos precisar.  

 Ao clicar no ícone *(Backup) iremos a seguinte Tela onde você seleciona onde 
guardar o arquivo de Backup. 

 

 
 
 



10-) Temas 
 O SGI-plus  disponibiliza de vários temas. Com varias cores e formas. São bem fáceis 

de aplicar, como veremos a seguir: 
Primeiro vá em Cadastro > Temas do programa., onde veremos a tela seguinte, com a lista dos 

temas a ser escolhido 

  ->  

 
 

Pressione o butão *(Aplicar tema) e pronto. Segue 
abaixo exemplo de alguns temas aplicados. 

 
 

 
 

 
 



11-) Observações  
 
1. O SGI-PLUS  funciona em rede. Cada maquina paga sua 

licensa. A rede é feita pelo seu técnico, nós mandamos o passo 
a passo, e podemos ajudar auxiliando. 

2. O programa também tem outras funções, que não foram 
descritas aqui pois colocamos mais as principais 
funcionalidades. 

3. A versão teste só permite te cadastrar 3 itens, voce pode 
encontra-lá no site www.giovaneinformatica.com.br, a versão 
registrada é ilimitado a quantidade de itens á se cadastrar. 

4. O programa é vendido por maquina. Ou seja, cada maquina que 
voce quiser ter o programa pagará sua licensa 

5. Atendimento: Segunda a Sexta de 8:30 as 17:30 - Sábado. 8:30 
as 12:30. 

6. Também aceita leitor de código de barras 
7. O programa aceita Algumas impressoras fiscais. Mais ele não 

está homologado. 
 
Att.: 

 
        Giovane Informatica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos de edição e montagem: 
Setor de Suporte e Vendas 
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