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Guia de referência rápida  

 
Neste documento você vai encontrar informações que o ajudarão a utilizar o aplicativo de forma 
correta e assim aproveitar o máximo dos recursos disponíveis. 
 
Acesso ao Sistema 
Para acessar o aplicativo de pedidos você deve acessar o endereço: https://lcinfo.com.br/pedidos/ 
Ao fazer o acesso o usuário vai ter a opção de “Instalar app”, clicando neste botão será criado um 
atalho na área de trabalho do dispositivo que pode ser um computador pessoal ou celular. 
O acesso ao aplicativo é feito através de usuário e senha previamente cadastrados. 

 
 
Menu de acesso 
O menu de acesso é por onde o usuário vai navegar pelos recursos do aplicativo. 
O aplicativo tem dois tipos de usuários, “administrador” e “profissional”.  
Cada tipo de usuário tem um acesso específico aos recursos do aplicativo, sendo que o tipo 
“profissional” é mais restritivo: 
Os usuários cadastrados como administradores podem cadastrar e alterar outros colaboradores e 
recursos do aplicativo, além de poder reservar recursos quando necessário. 
Os usuários cadastrados como profissional só podem cadastrar e alterar informações referentes a 
ele mesmo. 
 

 
 
Para facilitar o entendimento vou seguir os itens do menu da direita para esquerda 
começando pelo item “Seu Negócio”.  
Cada item do menu tem uma função específica e estes itens vão ser tratados aqui como 
“Módulos”. 
 

http://www.lcinfo.com.br/
https://lcinfo.com.br/pedidos/
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Seu Negócio 
O módulo Seu Negócio é onde são registradas as informações sobre a sua loja ou comércio. 
Você pode gravar ou alterar as informações sempre que achar necessário. 

 
Gráficos 

 
 

Neste módulo o usuário vai poder 
visualizar dois tipos de gráficos: 
O Primeiro é o de vendas por mês. 
Neste gráfico você vai visualizar quais 
foram os clientes que mais compraram no 
período. 
O Segundo é um total das vendas por mês 
durante o ano. 
Esses gráficos devem ajudar a ter uma 
visão geral do movimento das suas 
vendas. 

http://www.lcinfo.com.br/
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Financeiro 
Nó módulo financeiro você vai acompanhar os lançamentos de valores referentes aos pedidos 
efetuados e também poderá fazer outros lançamentos de forma que tenha um controle dos seus 
lucros e custos. 
Você pode gerar relatórios diários e mensais para ter tudo sob o seu controle. 

 
Profissionais 
Aqui são cadastrados os usuários que vão ter acesso ao aplicativo. 
Para cadastrar um novo usuário basta clicar na guia “Cadastro Usuário”, preencher os campos e 
por fim clicar no botão “Gravar” 
Para visualizar um registro gravado você deve clicar no botão com imagem de “lupa” que fica na 
lista de “Registros cadastrados”. 

 

http://www.lcinfo.com.br/
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Produtos 
Neste módulo você vai cadastrar os produtos que o seu comércio trabalha. 
A mecânica de cadastro vai ser sempre a mesma, você vai no “Cadastro Produtos”, preenche os 
campos e por fim clica no botão “Gravar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lcinfo.com.br/
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Clientes 
Os clientes são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio e por isso é muito importante 
que você tenha seus clientes cadastrados. 
Fazendo o cadastro dos seus clientes você vai ter acesso ao contato de cada um deles de forma 
simples e organizada. 
O aplicativo também cria um histórico dos pedidos efetuados para que você possa ter uma idéia 
melhor de perfil do seu cliente. 

 
 
 
 

http://www.lcinfo.com.br/
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Pedidos 
É neste módulo que você vai registrar as suas vendas. 
Você pode gerar relatórios e saber exatamente o quanto está vendendo e o quanto teve de lucro 
em cada uma das vendas sem precisar calcular nada... é tudo exibido na tela de forma 
automática para o seu controle. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lcinfo.com.br/
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Novo Pedido 
Preencha poucos campos para registrar a sua venda e ficar sempre no controle do seu negócio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lcinfo.com.br/
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Imprimir 
Depois de “Gravar” o seu pedido de venda você pode imprimir ou salvar em PDF e disponibilizar 
o pedido para o seu cliente. 

 
 
Principal 
O módulo principal vai exibir um resumo das informações do aplicativo. 
Inclusive exibe uma lista dos aniversariantes do dia caso queira criar uma campanha promocional 
para aniversariantes. 
 

 
 
 
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: suporte@lcinfo.com.br ou pelo 
WhatsApp: 11 986791400. 

http://www.lcinfo.com.br/
mailto:suporte@lcinfo.com.br

