
Essa é a tela de login você deve
digitar o nome e a senha para
entrar no sistema. Inicialmente vem
cadastrado usuario: 1 e senha 1

A tela principal é o caminho
para todas as outras coisas
para saber o que cada ícone
representa basta parar o
mouse em cima dele.

Vamos para o primeiro ícone.
Nele vai entra em Cadastro
de Clientes

Clique no sinal +
e preencha os
dados do cliente.
Clique em Salvar
para guardar o
cadastro.
Se for necessário
alterar o cadastro
já salvo. Você
deverar clicar
ante em Alterar.



O cadastro de Condição é
muito importante porque é
nele que vc vai especificar
o tipo de filme e o valor da
locação. Na hora de cadas-
trar o filme vc vai ligar ele a
uma condição dessas aqui.

Cadastro de Filmes.
Nessa tela vc tem o
código simples que
é gerado automati-
camente quando
clicar em + e o
código de barras.
Se vc deixar esse em
branco ele copia o
código simples.
No campo condição
digite o código da condição já cadastrada.

Essa é a tela de configuração.
Cada dia tem um número que
significa o tempo que os filmes
ficarão locado. Em impressora
vc deverá informar o tipo de
conexão da sua impressora
as de cupom são LPT1, o
C:\temp.txt imprime um
arquivo de texto na Raiz.



Essa é a tela de locação, nela
você deve começar colocando
o código ou o nome do cliente
que se vai locar um filme. Logo
o cursor irá descer. Agora você
deverá passar o filme no leitor
de código de barras ou digitar
o nome ou o codigo do filme e
dar ENTER. Repita esse pro-
cesso para cada filme.

Para concluir a locação precione a tela F7. Logo aparecerar
a tela a seguir.

Nessa tela consta o nome
do cliente, os filmes que
estão sendo locado,
o total, Entrada, restante,
data da locação, data da
entrega e vias, que é a
quantidade de veses que
irá imprimir o comprovante
Clique em Confirmar.

Essa é a tela de devolução, basta
digitar o código do comprovante
para que ele lance nessa tela todos
os itens que se está devolvendo
caso o cliente devolva com atrasos
ele vai calcular o novo valor.
Confira de clique em Confirmar

EXISTEM VÁRIAS OUTRAS ULTILIDADES
MAS CREIO QUE ESSAS JA SÃO SUFICIENTE

PARA VC PODER TRABALHAR COM O SISTEMA
ULTILIZE SEM MEDO E DESCUBRA TUDO QUE O

PROGRAMA TEM A TE OFERECER.


