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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarExpress Invoice Software de faturamento leia o tópico 
aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do 
usuárioPor favor, veja o up-to-dateExpress Invoice Software de faturamento Suporte técnico 
on-line emwww.nchsoftware.com/invoice/pt/support.html.

Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraExpress Invoice Software de faturamento, ou 
sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor poste em 
nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de software 
foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade grátis se 
seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/invoice/pt/support.html
www.nch.com.au
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Introdução
Obrigado por instalar Express factura.
Expresso na factura é um software para empresas para facilmente criar e manter o controle de 
cotações, pedidos e faturas. Expresso na factura é projetada para integrar facilmente a 
maioria dos negócios com funcionalidade que auxilia contábeis e fiscais, processos.
% BUILD_SHORT_APP_NAME_DISPLAY % gera profissionais Cotações, pedidos e faturas 
que podem ser impressos, por e-mail ou por fax directamente a partir do programa.<br/> Ela 
então mantém controle sobre quais faturas foram pagas com relatórios que podem ser usados 
para perseguir as faturas em atraso ou preparação de imposto e outra contabilidade 
retorna.<br/> Ele também suporta demonstrações automáticas e faturas de cobrança 
recorrentes então você não precisa lembrar-se de cobrar os clientes.
Expresso na factura pode ser instalado e funcionando em menos de 60 segundos.
<p> <b>Características</b> <ul> <li>Gera rapidamente o profissionais Cotações, pedidos de 
vendas e faturas</li> <li>Capacidade de imprimir, cotações, pedidos e faturas ou enviá-los por 
fax ou por e-mail (pdf)</li> <li>Não há necessidade de aprender complexo software de 
contabilidade</li> <li>Número de citações, encomendas, facturas, clientes ou itens limitados 
somente pelo seu tamanho de disco rígido, quais os números que no 100,000s em um 
computador moderno</li> <li>Gera relatórios detalhados para seu contador</li> 
<li>Automaticamente registros regulares recorrentes encomendas/facturas (por exemplo, 
facturas mensais)</li> <li>Analisar as vendas por cliente, vendedor ou item</li> <li>Obras 
para produto e serviço com base em empresas</li> <li>Pode executar vários negócios 
(ilimitados) de uma instalação</li> <li>Instala e pronto para a facturação em menos de um 
minuto</li> <li>Projetado para ser muito fácil de usar para operação diária</li> </ul> </p>
<p> <b>Requisitos do sistema</b> <ul> <li>Windows 98 /2000 /XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 
10</li> <if platform="mac"></if> <li>Conexão de Internet (para o envio de faturas por 
e-mail)</li> <li>Impressora (para impressão de facturas)</li> </ul> </p>
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de procurar todo o software disponível a partir de NCH Software
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como áudio, vídeo e assim por diante e ver o 
produto. De lá você pode experimentar o produto e ele irá baixar e instalá-lo para você a 
julgamento. Se você já tem o produto instalado, então você pode clicar em "executar agora" 
eo programa será lançado para você.
Há também uma lista de recursos para produtos na categoria. Clique em um recurso, como 
"editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Busca
Pesquise no nosso site produtos que correspondam a qualquer tipo de palavras-chave.
Veja mais do nosso software
Navegue pelo nosso site para mais software.
Subscreva a nossa newsletter
Você pode subscrever a nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. 
Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento.
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos.
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).
ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.
2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.
3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.
4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.
5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.
6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.
7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.
8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Tarefas comuns - Guia de introdução
Depois que você instala Express factura, será executado o assistente para inicialização. Isto 
irá alertá-lo para obter as informações mais básicas sobre o seu negócio, incluindo o nome da 
empresa, endereço e detalhes de contato.
<p>Depois que você concluir o assistente de inicialização, você será capaz de criar sua 
primeira citação, ordem ou factura sem qualquer outra configuração. Todos os padrões devem 
trabalhar "fora"da caixa. Clique na opção <b>Criar fatura</b> da tela principal para criar a sua 
primeira fatura de teste. Para obter mais informações sobre o preenchimento de uma factura, 
por favor consulte a seção de <a href="invoices.html">Criar facturas</a> deste manual.</p>
Depois de ter criado seu primeiro teste de fatura, você pode voltar e afinar Express factura 
definindo as configurações do programa na caixa de diálogo % L_OPTIONS % (menu 
ferramentas). Isso permite que você configurar mais detalhe sobre seu negócio, taxas de 
imposto, o layout de facturas e muito mais.
Expresso na factura destina-se a aprender com você, como você vai. Dados, tais como 
clientes e itens da fatura, não precisa ser configurado com antecedência — pode ser 
configurados como parte do processo de geração de fatura. Expresso na factura também 
lembra-se de todas as suas opções a primeira vez que você fazer algo, então quando você 
fizer isso novamente vai ser mais rápido para você.
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Tarefas comuns - Atalhos de teclado
A seguinte lista mostra os atalhos para as tarefas mais comuns usados na factura Express:
Tela principal
● Nova fatura% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Aplicar o pagamento % L_SHORTCUT_KEY % + Y
● Lista as faturas em aberto% L_SHORTCUT_KEY % + I
● Nova cotação% L_SHORTCUT_KEY % + Q
● Lista de citações aberto% L_SHORTCUT_KEY % + U
● Nova ordem% L_SHORTCUT_KEY % + D,F11
● Lista de pedidos abertos% L_SHORTCUT_KEY % + S
● Adicionar novo clienteF8
● Lista de clientes aberta% L_SHORTCUT_KEY % + C 
● Adicionar Novo ItemF7
● Lista de itens abertos% L_SHORTCUT_KEY % + T
● Lista de pagamentos aberta% L_SHORTCUT_KEY % + P
● Lista de faturas recorrentes aberta% L_SHORTCUT_KEY % + R
● Lista de pedidos recorrentes aberta% L_SHORTCUT_KEY % + F11
● Executar faturas recorrentesF5
● Executar instruções automáticas F6
● Acesso Web aberta% L_SHORTCUT_KEY % + W
● Opções de programa de acesso% L_SHORTCUT_KEY % + O
● Documentação de ajuda abertoF1 
● Saída (desativar) expresso na facturaALT + F4 
Relatórios
● Imprimir este relatório% L_SHORTCUT_KEY % + P
● Salvar em PDF% L_SHORTCUT_KEY % + S
● Enviar este relatório por e-mail% L_SHORTCUT_KEY % + E
Lista de faturas
● Nova fatura% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir nota fiscal Excluir 
● Editar a factura Alt + Enter
● Encontrar a factura% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar na próxima faturaF3 
● Imprimir factura% L_SHORTCUT_KEY % + P 
● Visualização de impressão % L_SHORTCUT_KEY % + Shift + P
● Factura de e-mail% L_SHORTCUT_KEY % + E 
● Mostrar Log% L_SHORTCUT_KEY % + L
● Aplicar o pagamento % L_SHORTCUT_KEY % + Y 
● Aplicar a nota de crédito % L_SHORTCUT_KEY % + C
● Visualização de remessa % L_SHORTCUT_KEY % + Shift + S
● Imprimir a guia de remessa% L_SHORTCUT_KEY % + S 
● Fechar janelaESC 
Fatura
● Editar o Item selecionadoF2
● Excluir o Item selecionado% L_SHORTCUT_KEY % + D 
Lista de citações
● Nova cotação% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir a citação Excluir 
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● Editar a citaçãoAlt + Enter
● Encontrar a citação% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar a próxima citaçãoF3 
● Imprimir cotação% L_SHORTCUT_KEY % + P
● Visualização de impressão % L_SHORTCUT_KEY % + Shift + P
● Citação de e-mail% L_SHORTCUT_KEY % + E 
● Fechar janelaESC
Citação
● Editar o Item selecionadoF2
● Excluir o Item selecionado% L_SHORTCUT_KEY % + D 
Lista de ordens
● Nova ordem% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir a ordem Excluir 
● Editar a ordemAlt + Enter
● Encontrar a ordem% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar a seguinte ordemF3 
● Ordem de impressão% L_SHORTCUT_KEY % + P
● Visualização de impressão % L_SHORTCUT_KEY % + Shift + P
● Ordem de e-mail% L_SHORTCUT_KEY % + E 
● Fechar janelaESC
Ordem
● Editar o Item selecionadoF2
● Excluir o Item selecionado% L_SHORTCUT_KEY % + D 
Lista de clientes
● Adicionar novo cliente% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir cliente Excluir 
● Editar detalhes do clienteAlt + Enter
● Criar a citação% L_SHORTCUT_KEY % + Q
● Criar a ordem% L_SHORTCUT_KEY % + O
● Factura ao cliente% L_SHORTCUT_KEY % + I 
● Aplicar o pagamento % L_SHORTCUT_KEY % + Y 
● Cliente de e-mail% L_SHORTCUT_KEY % + E 
● Telefone do cliente% L_SHORTCUT_KEY % + T 
● Encontrar o cliente% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar o próximo clienteF3 
● Fechar janelaESC
Lista de pagamentos
● Novo pagamento% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir o pagamento  Excluir 
● Editar o pagamentoAlt + Enter
● Cartão de crédito % L_SHORTCUT_KEY % + C
● Encontrar o pagamento% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar o próximo pagamentoF3 
● Visualização de impressão % L_SHORTCUT_KEY % + Shift + P
● Imprimir recibo % L_SHORTCUT_KEY % + P
● Recebimento de e-mail% L_SHORTCUT_KEY % + E 
● Fechar janelaESC
Lista de restituições
● Restituição de Nova% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir o reembolso Excluir 
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● Editar a restituiçãoAlt + Enter
● Cartão de crédito % L_SHORTCUT_KEY % + C
● Encontrar o reembolso% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar a próxima restituiçãoF3 
● Visualização de impressão % L_SHORTCUT_KEY % + Shift + P
● Imprimir recibo % L_SHORTCUT_KEY % + P
● Recebimento de e-mail% L_SHORTCUT_KEY % + E 
● Fechar janelaESC
Lista de itens
● Adicionar Novo Item% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir Item Excluir 
● Editar ItemAlt + Enter
● Encontrar o Item% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar o próximo ItemF3 
● Fechar janelaESC
Lista de faturas recorrentes
● Nova fatura% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir o recorrente factura  Excluir 
● Editar a factura recorrenteAlt + Enter
● Visualização de faturas recorrentes% L_SHORTCUT_KEY % + Shift + P
● Encontrar a factura recorrente% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar a próxima fatura recorrenteF3 
● Executar marcada factura agora% L_SHORTCUT_KEY % + R
● Fechar janelaESC
Lista de pedidos recorrentes
● Nova ordem% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir o recorrente ordem Excluir 
● Editar ordem recorrenteAlt + Enter
● Ordem recorrente de visualização% L_SHORTCUT_KEY % + Shift + P
● Encontrar ordem recorrente% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar o próximo pedido recorrenteF3 
● Executar o pedido selecionado agora% L_SHORTCUT_KEY % + R
● Fechar janelaESC
Lista de notas de crédito
● Nova nota de crédito % L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir nota de crédito Excluir 
● Editar nota de créditoAlt + Enter
● Encontrar a nota de crédito% L_SHORTCUT_KEY % + F
● Encontrar a próxima nota de créditoF3 
● Imprimir a nota de crédito% L_SHORTCUT_KEY % + P
● Nota de crédito de e-mail% L_SHORTCUT_KEY % + E 
● Fechar janelaESC
Nota de crédito
● Editar o Item selecionadoF2
● Excluir o Item selecionado% L_SHORTCUT_KEY % + D 
Lista de vendedores
● Adicionar novo vendedor% L_SHORTCUT_KEY % + N
● Excluir o vendedor  Excluir 
● Editar o vendedorAlt + Enter
● Encontrar o vendedor% L_SHORTCUT_KEY % + F
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● Encontrar o próximo vendedorF3 
● Fechar janelaESC
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Tarefas comuns - Criação de citações
Você pode criar Cotações para clientes usando Express factura e depois transformar a citação 
em uma ordem de venda e/ou uma factura.
<p>Para criar um novo orçamento, clique em <b>Criar citação</b> da barra lateral esquerda 
da janela principal.</p>
Insira os detalhes do cliente
Você também pode selecionar o nome de um cliente existente do menu drop-down, que irá 
preencher seus dados salvos (tais como informações sobre o envio) para você, ou você pode 
inserir de um novo cliente nome e endereço nos campos.
Inserir Citação detalhes
No canto superior direito, você pode especificar a data em que a citação foi criada e o 
vendedor. Na parte inferior desta janela, você pode inserir quaisquer notas que pertencem à 
citação que está sendo criada.
Artigo Insira informações
Clique em qualquer lugar dentro da área de lista de item para adicionar um novo item de lista 
para a citação. Se você já tiver criado itens que podem ser inseridos em suas cotações, 
pedidos de vendas e faturas, digite ou selecione o número de artigo da coluna do Item ou 
selecione o produto no menu Descrição coluna soltar. Ajustar a quantidade na coluna 
quantidade, e o total de linha será atualizado automaticamente para você. Se o item que você 
está entrando não foi adicionado ao sistema já, você pode digitar os detalhes do item dentro 
da lista de itens e factura Express perguntará se você gostaria de salvar as informações do 
novo item quando você é feito preenchendo a citação.
Completando a citação
<p>Você tem várias opções... assim que terminar de preencher os detalhes da citação. Você 
pode salvar a citação como um rascunho, ou gravar a citação no sistema. Para salvar ou 
gravar, selecione uma das opções no menu registro gota-na parte inferior da janela:<ul> 
<li>Registro e impressão: registro e enviar a cotação para uma impressora.</li> <li>Registro e 
E-mail: registro e transformar a citação em um pdf e enviá-lo para o endereço de e-mail do 
cliente.</li> <li>Registro e Fax: registro e enviar a cotação para o número de fax do 
cliente.</li> <li>Registro apenas: Grave a citação. Você pode imprimir, enviar e-mail ou fax, 
mais tarde, se necessário.</li> <li>Salvar como rascunho: salvar a citação, mas não gravar. 
Pode ser alterado e enviada posteriormente.</li> </ul> </p>
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Tarefas comuns - Criação de ordens de venda
Você pode criar ordens de venda do zero, ou de uma citação preexistente usando factura 
Express. Uma vez que a ordem é cumprida você pode transformar a ordem de venda em uma 
fatura.
<p>Para criar uma ordem de venda, clique em <b>Inserir nova ordem</b> da barra lateral 
esquerda da janela principal.</p>
Criar uma ordem de venda de uma citação existente
Selecione uma citação do menu drop-down, ou abrir a lista de citações e uma citação 
existente. Os detalhes de citação, incluindo informações sobre o item e o cliente serão 
preenchidos para fora para você. Você pode alterar qualquer das informações necessárias 
para atualizar a ordem de venda. Quando você tiver terminado, veja completando a 
encomenda de venda abaixo.
Criar uma nova ordem de venda
Se você não será converter uma citação existente em uma ordem de venda, digite o nome e 
endereço do cliente e especificar os detalhes do pedido de vendas nos campos no topo da 
tela. Insira informações sobre o item clicando na área de lista de item, e os detalhes do item a 
entrar para a ordem. Se os itens que você está entrando já estão inseridos no sistema, você 
pode selecionar as informações do item usando o menu de gota na coluna de detalhes, ou 
você pode inserir um novo item e factura Express irá adicionar o item para o sistema para 
você.
Completar a ordem de venda
<p>Você tem várias opções... assim que terminar de preencher os detalhes da ordem. Você 
pode salvar o pedido como rascunho, ou gravar a ordem no sistema. Para salvar ou gravar, 
selecione uma das opções no menu registro gota-na parte inferior da janela:<ul> <li>Registro 
e impressão: registro e enviar a ordem para uma impressora.</li> <li>Registro e E-mail: 
registro e transformar a ordem em um pdf e enviá-lo para o endereço de e-mail do cliente.</li> 
<li>Registro e Fax: registro e enviar a ordem para o número de fax do cliente.</li> 
<li>Registro: Grave a ordem. Você pode imprimir, enviar e-mail ou fax, mais tarde, se 
necessário.</li> <li>Salvar como rascunho: conservar a ordem, mas não gravar. Pode ser 
alterado e enviada posteriormente.</li> <li>Salve como recorrente: salvar a ordem com um 
calendário de quando e quantas vezes é para ser enviado. Quando a ordem é devida a ser 
enviado, a fatura Express primeiro confirmará que a ordem é ser enviado, em seguida, enviar 
automaticamente usando o método foi usado pela última vez (ou seja, imprimir, E-mail ou 
Fax).</li> </ul> </p>
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Tarefas comuns - Criação de faturas
Você pode criar faturas para clientes usando Express fatura, usando uma citação existente, a 
ordem de venda, ou, simplesmente, criando uma nova fatura.
<p>Para criar uma fatura, clique a <b>factura</b> da barra de ferramentas da janela 
principal.</p>
Criar uma factura de uma citação existente ou ordem
Na seção de factura da janela no canto superior direito, há um menu de gota rotulado de criar. 
Clique para selecionar uma factura de citação, ordem ou projecto existente. Selecione a 
citação, ordem ou projecto da janela que aparece, selecionando-o na lista e clique no botão 
Select. Os detalhes da cotação, ordem ou projecto serão então preenchidos para fora na nova 
fatura para você. Você pode alterar qualquer das informações necessárias para atualizar a 
factura. Quando você tiver terminado, veja completando a fatura abaixo.
Criar uma nova fatura

Insira os detalhes do cliente
Você também pode selecionar o nome de um cliente existente do menu drop-down, que irá 
preencher seus dados salvos (tais como informações sobre o envio) para você, ou você 
pode inserir de um novo cliente nome e endereço nos campos.
Insira os detalhes da fatura
No canto superior direito, você pode especificar a data em que a factura foi criada e o 
vendedor. Na parte inferior desta janela, você pode inserir quaisquer notas que pertencem 
à factura sendo criada.
Artigo Insira informações
Clique em qualquer lugar dentro da área de lista de item para adicionar um novo item de 
lista para a factura. Se você tem itens preexistentes, digite ou selecione o número de artigo 
da coluna do Item ou selecione o produto no menu Descrição coluna soltar. Ajustar a 
quantidade na coluna quantidade, e o total de linha será atualizado automaticamente para 
você.
Se o item que você está entrando não foi adicionado ao sistema já, você pode digitar os 
detalhes do item dentro da lista de itens e factura Express salvará as novas informações do 
item quando você terminar o preenchimento da factura.
Completando a factura

<p>Você tem várias opções... assim que terminar de preencher os detalhes da fatura. Você 
pode salvar a factura como rascunho, ou gravar a factura no sistema. Para salvar ou gravar, 
selecione uma das opções no menu registro gota-na parte inferior da janela:<ul> <li>Registro 
e impressão: registro e enviar a fatura para uma impressora.</li> <li>Registro e E-mail: 
registro e transformar a fatura em um pdf e enviá-lo para o endereço de e-mail do cliente.</li> 
<li>Registro e Fax: registro e enviar a fatura para o número de fax do cliente.</li> <li>Registro 
com pagamento: gravar a factura e aplicar o pagamento para a conta do cliente. Você pode 
imprimir, enviar e-mail ou fax, mais tarde, se necessário.</li> <li>Registro apenas: Grave a 
factura. Você pode imprimir, enviar e-mail ou fax, mais tarde, se necessário.</li> <li>Salvar 
como rascunho: salvar a factura, mas não gravar. Pode ser alterado e enviada 
posteriormente.</li> <li>Salve como recorrente: salvar a factura com uma cronograma de 
quando e quantas vezes é para ser enviado. Quando a factura é devida a ser enviado, factura 
Express primeiro confirmará que a factura é enviada, em seguida, enviar automaticamente 
usando o método foi usado pela última vez (ou seja, imprimir, E-mail ou Fax).</li> <li>Salve e 
visualize: conservar a factura e visualizá-lo.</li> </ul> </p>
Quando facturas recorrentes são devidas a ser enviado, factura Express primeiro confirmará 
que a factura está a ser enviado, será então automaticamente enviá-lo usando o método 
usado pela última vez (ou seja, imprimir, e-mail, fax).
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Veja também:
● Agenda recorrente de factura
● Personalizando as facturas
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Tarefas comuns - Receber o pagamento de 
facturas
<p>Para aplicar um pagamento recebido de um cliente, clique em <b>Aplicar pagamento</b> 
da barra lateral esquerda na janela principal, ou clique em <b>pagamento</b> na barra de 
ferramentas principal. Na janela de pagamento, digite a data em que o pagamento foi recebido 
e, em seguida, selecione um cliente ou número de factura para que apareça a quantidade que 
é devida. Se o pagamento recebido não coincide com o montante em dívida, você pode alterar 
a quantidade e a conta do cliente saldo será atualizado. Selecione o método de pagamento e 
digite um número de referência para seus registros (opcionais). Clique em <b>registro</b> 
para registrar e liquidar o pagamento de saldo da conta do cliente.</p>
Nota: Factura Express utiliza um sistema de pagamento baseado em conta onde os 
pagamentos são aplicados para a conta do cliente - não de uma nota fiscal específica. Isso o 
torna capaz de lidar com os adiantamentos ou pagamentos sem números de fatura 
especificado muito melhores. Quando você receber um pagamento, o pagamento é aplicado a 
um cliente não é uma factura específica. Pode, no entanto, introduzir uma referência cruzada 
suave entre um pagamento e a factura. Isto é para a referência e a facilidade de utilização 
única e é opcional.
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Tarefas comuns - Acompanhamento de faturas 
não-pagas
Você pode ver que os clientes estão em atraso nos pagamentos a qualquer momento de 
várias áreas:
Lista de clientes
<p>Acesse a lista de cliente clicando em <b>Abrir lista de clientes</b> da barra lateral 
esquerda no ecrã principal. Você verá uma lista de todos os clientes nesta lista. A terceira 
coluna exibe a data de vencimento do saldo pendente mais antigo para cada cliente. Clicando 
no título data devida irá reorganizar a lista de clientes de factura data de vencimento.</p>
Relatório de contas não pagas
<p>O relatório de contas por pagar, clicando em <b>Contas não pagas</b> em relatórios no 
meio da tela principal de acesso. Selecione para classificar o relatório do cliente, saldo, devido 
a data, última fatura equilíbrio ou vendedor. O relatório que aparece mostra apenas os clientes 
com saldos pendentes.</p>
Envelhecimento relatório de contas
O envelhecimento relatório de contas, clique no botão da barra de ferramentas de relatórios e 
contas de envelhecimento, selecionando o acesso. Selecione esta opção para classificar o 
relatório pelo cliente, ou por dias contas são devidas pelos. Você também pode selecionar se 
o relatório é exibido em ordem crescente ou decrescente, e se você quiser ver todos os 
clientes ou apenas um seleto poucos.
Enviar declarações automáticas
<p>Você pode usar a fatura Express para enviar instruções automáticas para clientes para 
lembrá-los de seus saldos. Para fazer isso, clique no botão de % L_OPTIONS % da barra de 
ferramentas principal e clique o General link na barra lateral. Nas <b>Demonstrações 
automáticas</b> seção que você pode selecionar para enviar instruções automáticas para 
cada cliente com um saldo ou apenas para os clientes que estão em atraso e definir uma 
quantidade mínima de uma instrução é enviada.</p>
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Tarefas comuns - Emissão de relatórios
<p>Para acessar os relatórios do Invoice Express, clique no botão <b>relatórios</b> na barra 
de ferramentas janela principal. Em seguida, selecione o item de menu para o relatório que 
você deseja ver. Para alguns relatórios (por exemplo, o relatório de faturas), você deverá 
fornecer um intervalo de datas para o período de reporte.</p>
<p>Expresso na factura fornece os seguintes relatórios:<ul> <li>Contas não pagas - este 
relatório lista todas as contas de cliente para o qual dinheiro atualmente é devido; ou seja, o 
saldo da conta do cliente é positivo.</li> <li>Facturas - este relatório lista todas as faturas, 
criadas dentro do período especificado.</li> <li>Cotações - este relatório lista todas as 
citações, criadas dentro do período especificado.</li> <li>Ordena - este relatório lista todas as 
ordens, criadas dentro do período especificado.</li> <li>Pagamentos - este relatório lista todos 
os pagamentos recebidos de clientes dentro do período especificado.</li> <li>Vendedor - esse 
relatório lista o montante total facturado por cada vendedor dentro do período de relatório 
especificado, mostrando o total de cada vendedor em percentagem das facturas da empresa 
inteira para esse período.</li> <li>As vendas de itens - este relatório lista o número total de 
cada item que foi facturado para, durante o período especificado.  As quantidades relatadas 
neste relatório podem ser diferentes para o relatório de inventário, porque o relatório de 
vendas item contém os itens vendidos como relatado em faturas para um período especificado 
de tempo, onde como o inventário de relatório é um instantâneo atual de itens na mão 
quantidades disponíveis para venda.</li> <li>Itens por cliente - esse relatório lista os itens 
facturados por um determinado cliente, durante o período especificado.</li> <li>Inventário - 
este relatório lista a quantidade atual de todos os itens para os quais o inventário é gerenciado.
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Geral - Personalizando as facturas
Factura expressa permite que você personalize as facturas para atender às necessidades de 
seu negócio. Você será capaz de alterar determinados rótulos, incluir notas de pé de seus 
clientes e adicionar o logotipo da sua empresa, adicionar cor e fronteiras, entre outras opções.
<p>Para alterar a aparência de uma factura e o conteúdo que ele contém, existem três 
páginas de configurações que permitem que você controle o layout, conteúdo e estilo de suas 
faturas. Clique no ícone de <b>% L_OPTIONS %</b> na barra de ferramentas principal, e 
você verá links da barra lateral para o Page Layout, estilos de fatura e fatura páginas:</p>

Layout de página
A página Page Layout é onde você especificar as configurações que afetam como a factura 
aparecerá na página, incluindo o tamanho do papel, margens, e se você precisa posicionar o 
faturamento e endereço para envelopes em janelas de entrega.

<p>Para obter mais informações sobre a página Page Layout, consulte a <a 
href="invoicelayout.html">% L_OPTIONS % ~ Page Layout</a> tópico neste manual.</p>

Estilos de factura
A página de factura estilos é onde você pode adicionar a cor, ajustar a fonte e o tamanho da 
fonte, adicionar bordas e ajustar a colocação de determinados blocos de texto em torno da 
factura. Existem também modelos de fatura, você pode selecionar de, ou personalizar 
completamente sua própria fatura.

<p>Para obter mais informações sobre a página de factura estilos, consulte o <a 
href="invoicestyle.html">% L_OPTIONS % ~ factura estilos</a> tópico neste manual.</p>

Fatura
A página de factura é onde você deve olhar se você quiser mudar o fraseio na factura. Por 
exemplo, se você quer o título de quantidade na lista de itens para dizer as horas, você 
mudaria isso aqui.

Esta página também permite que você controle se determinadas rubricas show, se paga ou 
marcas d&#39;água em atraso é impressos, se você quer incluir um comprovante de remessa 
com a nota fiscal e muitas outras opções.
<p>Para obter mais informações sobre a página de factura, consulte o <a 
href="invoicecontent.html">% L_OPTIONS % ~ fatura</a> tópico neste manual.</p>
Adicionar um logotipo de negócios para facturas
<p>Você pode adicionar o logotipo de negócios da sua empresa para Cotações, pedidos de 
vendas, faturas e relatórios você imprime ou salva como pdf. Para adicionar um logotipo, 
clique no ícone de <b>% L_OPTIONS %</b> na barra de ferramentas principal e clique no 
campo de negócios Tab <b>Arquivo de imagem do logotipo</b> , clique no botão procurar [...], 
navegue até o local do arquivo de imagem (o arquivo deve estar no formato jpg/bmp/gif) e 
abri-lo. No campo <b>Logo altura</b> , insira a altura em polegadas, você gostaria que a 
factura para figurar nas suas facturas e o logotipo será ajustado de acordo com a proporção 
adequada para caber. Observe que qualquer redimensionamento deve ser feito apenas de 
tamanho maior para menor tamanho para evitar distorção de seu logotipo.</p>
<p><b>Veja também:</b> <ul> <li> <a href="invoicelayout.html">% L_OPTIONS % ~ Layout 
de página</a> </li> <li> <a href="invoicestyle.html">% L_OPTIONS % ~ fatura estilos</a> </li> 
<li> <a href="invoicecontent.html">% L_OPTIONS % ~ fatura</a> </li> </ul> </p>
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Geral - Mala direta
Mala direta é uma ferramenta poderosa que está incluída na maioria dos novos aplicativos de 
processamento de palavra. Quando entendida e utilizada de forma eficaz pode diminuir o 
tempo necessário para a maioria de tarefas, como enviar cartas para os clientes, 
exponencialmente. Esta seção da ajuda não é limitada apenas às exportações da fatura, se 
você tomar o tempo para ler e fazer experiências com o que é dito nesta página, que você 
pode configurar a mala direta com outras aplicações, aumentando a produtividade ainda mais. 
Para facilitar as coisas, leia as instruções completamente antes de segui-las passo a passo.
<p>Mala direta é um processo de 6 passos:<ol> <li>Crie um arquivo de dados.</li> 
<li>Conecte o arquivo para um documento.</li> <li>Escreva, enviar o documento que você 
deseja a granel.</li> <li>Inserir «titulares de lugar» no documento que correspondem às 
partes do arquivo de dados.</li> <li>Selecione quais entradas no arquivo de dados são para 
preencher os titulares de' lugar'.</li> <li>Mesclar o documento e o arquivo de dados</li> 
</ol>Se alguns (ou todos) de que não fazem sentido agora, não se preocupe, tudo é 
detalhado passo a passo abaixo, utilizando a nota fiscal e fatura e Microsoft Office Word 2007, 
Open Office Writer de 2.2 como exemplos. Basta ter em mente que você está lendo que 
qualquer programa que anuncia um recurso de mala direta precisa ter maneiras de fazer os 
passos acima, você tem que fazer é descobrir quais botões apertar para fazê-los (e se não é 
imediatamente óbvio, em seguida, você pode querer considerar u Cante outro programa!).</p>
<p> <b>Etapa 1: Criar um arquivo de dados</b> </p>
<p>O ponto desta etapa é criar um arquivo que é capaz de ser entendida por qualquer 
programa que está a fazer a mesclagem. Quase todos os programas que podem mala direta 
(incluindo o Microsoft Word e Open Office Writer) são que um tipo de arquivo chamado 'CSV' 
assim, quando queremos criar um arquivo de dados de dentro de factura, factura 
automaticamente 'exporta' o arquivo como 'CSV' ' entender '. Existem duas possibilidades 
diferentes para arquivos CSV na factura:<ul> <li>Detalhes do cliente</li> <li>Relatórios</li> 
</ul>No nosso exemplo nós vai exportar os detalhes do cliente para um arquivo CSV. Siga 
etapas semelhantes àqueles encontrados abaixo para exportar um relatório, basta selecionar 
'Salvar como CSV' do menu da tela relatório de arquivo.<ol> <li>Ir para ver os clientes 
selecionados no menu principal (ou você pode pressionar o % L_SHORTCUT_KEY % + 
C)</li> <li>Selecionar os clientes que você deseja exportar os dados de (Mantenha % 
L_SHORTCUT_KEY % e clique para selecionar vários clientes)</li> <li>Vá ao cliente no menu 
e selecione 'Exportar para CSV (por mala direta)'.</li> <li>Navegue até a pasta que você 
deseja que o arquivo a ser em e digite um nome para o arquivo e, em seguida, clique em 
salvar. Certifica-se de que você lembre-se ou escreve para baixo onde você salvou o arquivo, 
você precisará saber disso mais tarde.</li> <li>Uma caixa deve aparecer dizendo se a 
exportação foi bem sucedida ou não. Leia e clique Okey.</li> </ol>Parabéns! Você só te 
exportado o arquivo, que agora contém todos os dados a seguir para os clientes que você 
selecionou:<ul> <li>O nome do cliente</li> <li>A pessoa de contacto</li> <li>Nome da pessoa 
de contato</li> <li>As 4 primeiras linhas de seu endereço</li> <li>Número de fax do 
cliente</li> <li>O vendedor que lidou com o cliente</li> </ul> </p>
<p> <b>Passo 2: Ligar o arquivo para um documento</b> </p>
Esta etapa se conecta os dados e o documento conjunto pronto para ser 
&#39;mesclados&#39;. Instruções sobre como fazer isso para o Microsoft Office Word 2007 e 
Open Office Writer de 2.2 estão abaixo.
<p> <u>Microsoft Office Word 2007</u> <ol> <li>Inicie o Word.</li> <li>Clique na guia na 
parte superior da janela que diz 'Expedições'.</li> <li>Clique em "Selecionar destinatários" na 
aba de discussão, em seguida, role para baixo e selecione 'Usar lista existente...'</li> 
<li>Navegue até a pasta onde você exportou o arquivo CSV, selecione-o e clique em 
abrir.</li> </ol> </p>
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<p> <u>Escritor de OpenOffice 2.2</u> <ol> <li>Inicie o escritor.</li> <li>Ir para arquivo, em 
seguida, selecione nova planilha.</li> <li>Na janela de planilha, abra o arquivo CSV.</li> <li>Ir 
para arquivo, em seguida, salvar como, na caixa suspensa, selecione o formato dBASE e 
clique em salvar.</li> <li>Feche o programa de planilha eletrônica.</li> <li>Volta no escritor ir 
para arquivo, em seguida, nova, em seguida, selecione o banco de dados.</li> <li>Na caixa 
que aparece, selecione 'Conectar-se a um banco de dados existente', em seguida, no menu 
selecione dBASE suspenso e clique em Avançar.</li> <li>Clique em procurar e localize a 
pasta onde você salvou o arquivo do dBASE no programa de planilha eletrônica. Selecione-o 
e clique Okey, em seguida, clique em Avançar.</li> <li>Certifique-se de que 'Sim, registre-se 
para o banco de dados para mim' está selecionada e ambas as caixas de seleção não estão 
selecionadas. Clique em concluir e salvar esse arquivo onde você salvou o arquivo do 
dBASE.</li> <li>Finalmente vá para exibir e clique em 'Fontes de dados', se o arquivo não 
está lá em seguida, clicar na janela da esquerda ir para 'Registrado bancos de dados...' 
selecione seu arquivo e clique em okey.</li> </ol> </p>
<p> <b>Etapa 3: Escrever o documento</b> </p>
Isto é bastante auto-explicativo. A única diferença é que sempre que você quiser escrever 
algo que iria estar contidos no arquivo de dados que você apenas conectado, deixar um 
espaço. Se você se sentir confiante, você pode combinar esta etapa com próximo inserindo 
espaços reservados, como você vai para salvar você ter que voltar mais tarde.
Dica: Verifique se você coloque espaços onde eles são necessários em torno dos detentores 
de lugar, não são colocados para você, por exemplo, caro &lt;&gt; &lt; 
customer_name=&quot;&quot;&gt; &gt;, mescla de-&gt; caro Bob, onde tão querido&lt;&gt; 
&lt;/&gt; &lt; customer_name=&quot;&quot;&gt; &lt;/&gt; &gt;, mesclagens para-&gt; DearBob,
<p> <b>Etapa 4: Inserir espaços reservados</b> </p>
Esta etapa é para dizer o programa onde colocar partes diferentes do arquivo de dados. Para 
fazer isso você inserir espaços reservados no lugar onde normalmente manualmente digite os 
dados. Quando você eventualmente fundir-se, estes espaços reservados serão substituídos 
com os dados do arquivo de dados.
<p> <u>Microsoft Office Word 2007</u> <ol> <li>Clique na parte do documento onde você 
deseja inserir o espaço reservado.</li> <li>Clique em 'Inserir campo de mesclagem' na aba de 
discussão, em seguida, role para baixo e selecione o titular de lugar que você deseja 
inserir.</li> </ol> </p>
<p> <u>Escritor de OpenOffice 2.2</u> <ol> <li>Clique no sinal de mais ao lado de seu banco 
de dados na janela de fonte de dados exibir.</li> <li>Clique no sinal de mais ao lado do ícone 
de tabelas.</li> <li>Clique duas vezes na tabela que está listada.</li> <li>Na janela à direita 
você verá todos os dados contidos no arquivo organizado em colunas. Clique e arraste os 
nomes de coluna no documento onde você deseja que os detentores de lugar.</li> </ol> </p>
<p> <b>Passo 5: Selecione as partes do arquivo de dados</b> </p>
<p> <u>Microsoft Office Word 2007</u> <ol> <li>Clique em 'Editar lista de destinatários' na 
aba de discussão.</li> <li>Marque ou desmarque as caixas apropriadas que correspondem os 
dados que você deseja inserir.</li> </ol> </p>
<p> <u>Escritor de OpenOffice 2.2</u> <ol> <li>Clique no botão 'Mala direta' na barra de 
ferramentas do fontes de dados.</li> <li>Vá para a etapa 6, você pode clicar a esquerda e 
direita setas para visualizar como o documento final vai ficar, se há uma parte específica do 
arquivo, você não quer incluído em seguida, visualizá-lo e marque a caixa 'excluem este 
destinatário'.</li> </ol> </p>
<p> <b>Passo 6: mesclar</b> </p>
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<p> <u>Microsoft Office Word 2007</u> <ol> <li>Clique em 'Finish & mesclar' na aba de 
discussão, role para baixo e selecione 'Editar documentos individuais...'</li> <li>Selecione 
'Tudo' e clique em Okey</li> <li>Um novo documento irá aparecer com a fusão bem cuidada! 
Certifica-se de que você salvar, imprime, enviar e-mail ou fazer tudo o que você queria fazer 
com o documento antes de fechá-lo.</li> </ol> </p>
<p> <u>Escritor de OpenOffice 2.2</u> <ol> <li>Ainda no assistente de mala direta, tendo 
concluído a etapa 6, vá para a etapa 8.</li> <li>Isso abrirá o documento mesclado, a partir 
daqui, você é apresentado com várias opções, cada um é bastante auto-explicativo.</li> </ol> 
</p>
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Geral - Múltiplas moedas
Expresso na factura manipula um negócio tratar várias moedas como um negócio diferente 
para cada moeda. Por exemplo, você poderia criar um &quot;negócio&quot; chamado 
YourCompany - USD, e um outro chamado YourCompany - Euro. Cada um poderia lidar com 
imposto sobre vendas, IVA separadamente e você pode imprimir relatórios inteiramente 
separada para a conta de dólar americano ou a conta em euros. Cada conta, no entanto, deve 
ser configurada separadamente com os próprios clientes, dados de contacto, facturas, etc.
Para adicionar uma nova moeda para o negócio: menu selecione fatura-&gt; vários negócios. 
Clique em Adicionar. Depois que você clicar em Adicionar, será executado o assistente para 
inicialização. Preencha os campos no Assistente para inicialização o mesmo como você fez 
para o seu negócio originalmente. Recomenda-se o nome que você usar para a nova moeda 
de negócios é algo lógico como YourCompany - USD; relacionadas com a moeda o negócio 
representa. Quando o assistente for concluído, especifique a moeda, clicando no ícone de % 
L_OPTIONS % na barra de ferramentas no ecrã principal e, em seguida, clique na guia 
Regional. A partir daqui, você pode inserir o símbolo de moeda, nome e outras configurações 
relativas à nova moeda. Lembre-se, como você usa o novo negócio de moeda para tratá-lo 
como um negócio totalmente novo.
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Geral - Restauração e Backup de dados
É uma boa prática para fazer backup de seus dados de factura, frequentemente, caso o seu 
PC falha, a fim de reduzir a perda de dados. Fatura dá-lhe várias opções para fazer backup de 
seus dados e torna mais fácil para restaurar seus dados quando você precisar dele.
<p>Para fazer backup de dados, clique no menu <b>ferramentas</b> e selecione <b>volta 
acima dados.</b> Selecione um método para backup, dependendo de como você gostaria de 
acessar os dados mais tarde.</p>
<p>Para restaurar os dados, clique no menu <b>ferramentas</b> e selecione <b>restaurar 
dados.</b> Confirme que você deseja restaurar e navegue até o local do seu arquivo de 
backup.</p>
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Geral - Integração de aplicativos com Inventoria
Utilize esta página de ajuda para solucionar os problemas mais comuns ao tentar sincronizar 
itens ou quantidades de item com Inventoria.

Não é possível conectar ao [nome do host] através da porta [número 
da porta].
Expresso na factura fracassou em sua tentativa para se conectar ao Inventoria. Confirme que 
Inventoria está executando e permitiu o acesso à Web.<br/> Verificar se o nome do host 
entrado em fatura Express é o nome de host correto ou o endereço IP do computador que 
está executando o Inventoria e que o número da porta entrado em Express factura coincide 
com o número da porta através da qual Inventoria aceita conexões da web .

Conexão rejeitada - integração de aplicativos não habilitado por 
[nome do programa].
O comportamento de sincronização não está habilitado por qualquer negócio em Inventoria. 
Conclua o processo de instalação para sincronização do aplicativo na caixa de diálogo opções 
de Inventoria.

Conexão rejeitada..--chave de autorização inválido.
A chave de autorização entrada para essa instância da factura Express não coincide com o de 
Inventoria. A chave de autorização é diferencia maiusculas de minúsculas e deve 
corresponder exatamente a chave de autorização celebrada Inventoria.

Mudança de quantidade falhada..--nome do local inválido: [nome 
local].
Expresso na factura está tentando atualizar quantidades de um item em um local que não 
existe no Inventoria. O nome da localidade entrado em fatura Express não diferencia 
maiusculas de minúsculas, mas caso contrário deve corresponder ao nome de um local em 
Inventoria.

Mudança de quantidade falhada..--item inválido nome: [nome do 
artigo].
Expresso na factura está tentando atualizar quantidades de um item que não existe no 
Inventoria. A causa mais provável desse erro é que o item foi criado localmente ou excluído 
Inventoria após a sincronização de item mais recente.
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Geral - Assistente de importação CSV: Selecione 
CSV para importação

Selecione CSV para importação
<p> <b>Arquivo de importação CSV</b> </p>
Digite o nome do arquivo CSV contendo a importação ou clique no botão ao lado para abrir 
um arquivo caixa de diálogo de navegação.
Um arquivo CSV (Comma-Separated valor) contém entradas de dados separadas por uma 
vírgula. Muitos aplicativos de planilha permitem que o usuário salve dados introduzidos no 
formato CSV.
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Geral - Assistente de importação CSV: Campos 
de dados de correspondência

Campos de dados de correspondência
Esta página do assistente fornece uma maneira de associar os cabeçalhos em seu arquivo 
CSV com os campos apoiados por % BUILD_APP_NAME %.
Para atribuir um cabeçalho para um campo específico, clique na célula adjacente ao campo. 
Exibirá uma lista de cabeçalhos não atribuídos, na qual você pode selecionar o cabeçalho que 
você deseja atribuir.
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Geral - CSV Import Wizard: Resultados da 
importação CSV

Resultados de importação CSV
Os resultados página mostra quantos itens com êxito foram importados, quantas linhas não 
conseguiram produzir uma importação, bem como todos os erros relevantes gerados durante 
a importação.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ negócios
A página de negócios da caixa de diálogo da % L_OPTIONS % é usada para inserir os dados 
sobre seu negócio ou empresa.<br/> Maioria das informações de detalhes da empresa é 
impresso em cada fatura, demonstrativo ou relatório.<br/> Se você não quer as informações 
impressas você pode deixar os campos em branco.
<p> <b>Nome da empresa</b> </p>
Digite o nome oficial da empresa (por exemplo, Acme Corporation, Inc).
<p> <b>Número registrado</b> </p>
Em muitos países, cada negócio tem um número oficial, que deve ser exibido na factura.<br/> 
Por favor insira-o aqui.
<p> <b>Endereço</b> </p>
Digite o endereço do seu negócio como você quer que seja impresso na factura.
<p> <b>Informações para contato</b> </p>
Insira os dados de contacto, que quer na factura. Por exemplo, telefone, fax e endereço de 
e-mail.

32



% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ logotipo
<p> <b>Arquivo de imagem do logotipo</b> </p>
Para adicionar o seu logotipo para facturas, demonstrações e outros relatórios, você pode 
selecionar o caminho do arquivo de uma imagem jpg/bmp/gif/png.
<p> <b>Altura do logotipo</b> </p>
O campo de altura do logotipo determina o tamanho de seu logotipo quando é impresso.<br/> 
O logotipo será ampliado ou reduzido de acordo com a altura em que entrou, ainda mantendo 
a proporção correta.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ Regional
Guia Regional da caixa de diálogo da % L_OPTIONS % é usado para especificar quais 
símbolos de moeda, formato de data, tamanho do papel e unidades de medida que você usar 
em seu negócio.
País
Entre no país da sua empresa.
<p> <b>Marca decimal</b> </p>
Este é o símbolo usado para o ponto decimal; geralmente um ponto em todos os lugares, mas 
na Europa, onde uma vírgula é usada.
<p> <b>Milhares separador</b> </p>
Este é o símbolo usado para separar milhares; geralmente uma vírgula.
<p> <b>Formato de data impressa</b> </p>
Este é o formato de data usado para geração de impressão ou pdf.
<p> <b>Unidades de medida</b> </p>
Isto é as unidades usadas para medições, polegadas ou milímetros.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ moeda
<p> <b>Símbolo de moeda</b> </p>
Este é o símbolo usado para o dinheiro em seu país, tais como $.
<p> <b>Nome da moeda</b> </p>
Este é o nome usado para o dinheiro em seu país. Por exemplo, dólares ou libras.
<p> <b>Ordem de moeda</b> </p>
Use esta opção para selecionar se o símbolo da moeda é antes do número (por exemplo, de 
US $10,00) ou depois do número (por exemplo, 10,00$).
<p> <b>Dígitos de moeda</b> </p>
Use esta opção para definir o número de dígitos após o ponto decimal. Ela pode ser definida 
para um número entre zero e dez, inclusiva.
AVISO: A alteração dos dígitos da moeda corromperá quaisquer valores já inseridos 
nas faturas existentes. 
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ imposto
Guia de imposto da caixa de diálogo da % L_OPTIONS % é usado para configurar qualquer 
imposto sobre vendas, GST ou IVA taxas que são aplicadas aos itens.
<p> <b>Taxas de imposto</b> </p>
O groupbox contém a lista de nomes de usuário definido imposto e taxas correspondentes.
<p> <b>Adicionar</b> </p>
Clique no botão Adicionar para adicionar uma nova taxa de imposto.
<p> <b>Editar</b> </p>
Clique no botão Editar para editar os detalhes da taxa de imposto selecionado na lista.
<p> <b>Excluir</b> </p>
Clique no botão excluir para excluir a taxa de imposto selecionada na lista.
<p> <b>Taxas de imposto de redefinir</b> </p>
Clique no botão redefinir taxas de imposto para repor todas as taxas do imposto em sua lista.
<p> <b>Opções de imposto</b> </p>
<p> <b>Por padrão, itens têm essa taxa de imposto</b> </p>
Qualquer novo item terá essa taxa selecionada por padrão.
<p> <b>Preços são imposto inclusivo (presumido já incluem o imposto)</b> </p>
Se isto está marcado, todos os itens sujeitos a imposto serão o preço e exibidos como sendo 
imposto inclusivo.
<p> <b>Por padrão, novos clientes são isentos de imposto</b> </p>
Se marcada, qualquer novo cliente será marcado como imposto isento (então nenhum 
imposto de vendas será aplicado). Use isto se você exportar principalmente.
<p> <b>Exibir taxas de imposto combinada separadamente</b> </p>
Quando esta opção é habilitada, ExpressInvoice exibirá as taxas de imposto sub 
separadamente em vez do nome de imposto combinada.
<p> <b>Taxa de imposto sobre vendas de mostrar como coluna na factura</b> </p>
Selecione esta opção se você gostaria de exibir o imposto sobre vendas em percentagem 
e/ou nome em linhas do item.

<p> <b>Mostrar por cento de taxa de imposto sobre vendas (por exemplo, 8,90%)</b> </p>
Selecione esta opção se você gostaria de exibir o imposto sobre vendas em percentagem 
nas linhas de item.
<p> <b>Mostrar nome de imposto sobre vendas (por exemplo, GST)</b> </p>
Selecione esta opção se você gostaria de exibir o nome de imposto sobre vendas em 
linhas do item.
<p> <b>Mostrar o valor do imposto de vendas como uma coluna na factura (apenas Reino 

Unido)</b> </p>
Selecione esta opção se você gostaria de indicar o montante do imposto sobre vendas em 
linhas do item.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ pagamentos
Guia de pagamentos da caixa de diálogo da % L_OPTIONS % é onde os pagamentos com 
cartão de crédito são configurados, para que você pode aceitar pagamentos com cartão de 
crédito de clientes usando a factura Express.<br/> Gateways de cartão de crédito podem 
praticamente tomam o lugar das máquinas de cartão de crédito físico furto e processar 
pagamentos de seu cliente com segurança.
<p>Aparece uma lista de gateways o cartão de crédito disponível nesta página. Se você não 
vê qualquer gateways, clique no botão <b>verificar atualizações</b> para atualizar a lista.  
Atualizando a lista, você verá os gateways de cartão de crédito que tenham sido testados com 
factura Express.</p>
Para configurar definições para um gateway, selecione na lista, para que seu nome é realçado 
e clique no botão de % L_OPTIONS %.<br/> Para habilitar uma porta de entrada de cartão de 
crédito para clientes de carregamento, marque a caixa à esquerda de seu nome.<br/> 
Gateway de apenas um cartão de crédito pode ser selecionado por vez.<br/> Note que se 
você não habilitar um gateway, verificando sua caixa, cobrando com Express fatura de cartão 
de crédito não será possível.
Para obter mais informações sobre cada um dos gateways suportadas, clique nos links abaixo:
● Autorizar 

● Autorize o site:www.authorize.net 
● Autorizar a guia começou a ficarwww.authorize.net/files/gettingstarted.pdf 
● Consulte também oAutorizar as configurações da conta tópico neste manual.

● Eway 
● Site da Austrália ccaminho:http://www.eway.com.au/. Mais países estão disponíveis 

clicando as bandeiras no canto superior direito deste site.
● Consulte também oConfigurações de conta eWaytópico neste manual.

● PayPal 
● Site do PayPal:www.paypal.com.. Você vai querer criar uma conta PayPal.
● Consulte também oConfigurações de conta PayPaltópico neste manual.

<p> <b>Verificar se há atualizações</b> </p>
Conectar à internet e verificar por atualizações ou suporte para gateways adicionais.
<p> <b>Configurar</b> </p>
Configurar ou ajustar as configurações para a conta selecionada.
<p> <b>Métodos de pagamento</b> </p>
Quando você aplicar um pagamento que você selecionar o método de pagamento. Isso então 
pode ser usado para criar relatórios de pagamentos e para ajudar a reconciliação de 
declarações.<br/> Você pode alterar a lista de pagamentos padrão digitando uma lista 
separada por vírgulas dos métodos de que sua empresa aceita aqui.<br/> Um exemplo é o 
cheque, depósito bancário, cartão de crédito etc.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ inventário
Se você usar um programa de inventário da NCH Software, Inventoria, você pode sincronizar 
dados sobre estoque quantidades entre Inventoria e factura Express.
<p> <b>Mostrar aviso para itens que não estão no estoque</b> </p>
Marque esta caixa para mostrar um aviso durante a criação da factura/Sales Order se 
facturados ordenada/itens não estão em estoque.
<p> <b>Configurações de sincronização inventoria</b> </p>

<p> <b>Permitir que % BUILD_APP_NAME % sincronizar com Inventoria</b> </p>
Assinale esta opção para permitir que % BUILD_APP_NAME % para se conectar 
remotamente com Inventoria para baixar dados de item atual e carregando quantidade de 
alterações.
<p> <b>Código de autenticação de acesso (comparar com o programa do servidor):</b> 
</p>
Digite o código que factura Express irá usar para se conectar a um servidor Inventoria 
programa.
<p> <b>Endereço de IP do programa servidor (não incluindo 'http://'):</b> </p>
Insira o endereço ou o IP do programa servidor ao qual Express factura deve se conectar.
<p> <b>Número de porta usado pelo programa de servidor:</b> </p>
Digite o número da porta usado pelo programa servidor para aceitar conexões da web. 
Inventoria tem um número de porta padrão de 1097.
<p> <b>Nome do local para este perfil de negócios:</b> </p>
Selecione ou digite o nome do local no servidor Inventoria que corresponde ao perfil de 
negócios atual na factura Express.
<p> <b>Recuperar locais</b> </p>
Use este botão para solicitar uma lista de locais existentes no servidor Inventoria.
<p> <b>Atualizar agora</b> </p>
Use este botão para executar imediatamente uma sincronização de artigo usando as 
configurações atuais. Note que isto irá importar todos os itens do servidor Inventoria, mas 
ele apenas irá atualizar as quantidades de itens no local selecionado.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ Layout de 
página
A página de Page Layout da caixa de diálogo da % L_OPTIONS % é usada para especificar 
como suas páginas impressas serão definidas, incluindo o tamanho do papel, margens, e se 
você deseja definir a colocação dos endereços para facturação e envio-a para envelopes em 
janelas.
<p> <b>Tamanho do papel</b> </p>
Selecione o tamanho de papel que você pretende imprimir suas faturas, relatórios e 
declarações sobre o menu de gota.<br/> Também é o tamanho do papel utilizado para a 
geração de pdf.
<p> <b>Margens</b> </p>
Defina as margens para todos os relatórios, faturas, ordens e citações aqui inserindo novas 
margens para o superior/inferior e os lados.
<p> <b>Envelopes em janelas</b> </p>
Esta seção da página de layout permite que você personalize o posicionamento dos 
endereços para facturação e envio-a e o bloco de informações de empresa, para alinhar com 
envelopes em janelas.
<p> <b>Ativar endereço posicionamento</b> </p>
<p>Quando esta opção estiver marcada, os endereços de envio e de faturamento serão 
deslocados para as configurações padrão mostradas nas caixas abaixo. <b>Por favor 
note</b> que habilitar esse recurso pode criar conflitos com o posicionamento de outros 
elementos em sua fatura. Verifique a página de factura estilos e visualizar seus modelo ou 
página estilos para certificar-se de que não há sobreposição ocorre entre elementos de texto 
diferente.</p>
<p> <b>Para facturação e envio-a endereço Offset</b> </p>
Quando a opção permitir posicionamento de endereço está habilitada, você pode ajustar a 
posição do endereço para facturação e envio-a. Insira valores para quanto o endereço deve 
ser das bordas superiores e esquerdas do envelope quando a factura é dobrada.
<p> <b>Habilitar a empresa informação de posicionamento</b> </p>
<p>Quando esta opção estiver marcada, o bloco de informações de empresa será deslocado 
para as configurações padrão mostradas nas caixas abaixo. <b>Por favor note</b> que 
habilitar esse recurso pode criar conflitos com o posicionamento de outros elementos em sua 
fatura. Verifique a página de factura estilos e visualizar seus modelo ou página estilos para 
certificar-se de que não há sobreposição ocorre entre elementos de texto diferente.</p>
<p> <b>Deslocamento de endereço informação de companhia</b> </p>
Quando a opção permitir o posicionamento de informação da empresa estiver habilitada, você 
pode ajustar a posição do bloco de informação da empresa. Insira valores para quanto a 
informação da empresa deve ser das bordas superiores e esquerdas do envelope quando a 
factura é dobrada.
<p> <b>Layout de visualização</b> </p>
Permite que você visualize seu layout de nota fiscal como ele aparecerá quando você 
imprimir, E-mail, Fax ou salvá-lo.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ fatura
A página de factura conteúdo da caixa de diálogo da % L_OPTIONS % é onde você 
especificar o conteúdo que aparece em sua fatura e inclui a opção de personalizar etiquetas 
diferentes, tais como títulos de coluna e outros títulos utilizados na factura.
<p> <b>Factura, citação e opções de ordem</b> </p>

<p> <b>Mostrar coluna Item</b> </p>
Habilite esta opção Exibir a coluna código de Item.
<p> <b>Mostrar coluna de desconto</b> </p>
Selecione esta opção para exibir a coluna de desconto no windows &#39;Criar novo 
facturas, ordens e citações&#39;.
<p> <b>Imprimir o nome do vendedor</b> </p>
Habilite esta opção imprimir o vendedor em faturas, cotações e pedidos.
<p> <b>Ocultar rótulos de Bill e navio</b> </p>
Habilite esta caixa de seleção Ocultar rótulos de Bill e navio.
<p> <b>Substitua % TEXT % nos comentários</b> </p>
Às vezes é útil imprimir o nome do registro de número/quantidade total/cliente de registro 
nos comentários pé ou nota.<br/> Para fazer isso entrar nos comentários pé/nota com a 
palavra número, AMT, cliente, fornecedor circumfixed com percentagens, ou seja, % 
número % que forma sempre que um registro é emitido o % número % será substituir com 
o número de registro real (AMT % para total reco quantidade de RD, % % de cliente com o 
nome de registro cliente e fornecedor % com nome do fornecedor do registro [aplicável 
para contas e ordens de compra somente]).
<p> <b>Esconder a nave quando é o mesmo que Bill para</b> </p>
Habilite esta opção para ocultar o rótulo de navio para quando o endereço de entrega é o 
mesmo que o endereço de cobrança.
<p> <b>Opções de fatura</b> </p>
<p> <b>Impressão devida Data</b> </p>
Habilite esta opção imprimir a data de vencimento de faturas.
<p> <b>Adicionar texto 'Pago' nas facturas que foram pagos</b> </p>
Habilite esta opção se você deseja colocar um texto &#39;Pago&#39; na parte superior da 
impressão de facturas paga.
<p> <b>Adicionar texto 'Atraso' de faturas que estão em atraso</b> </p>
Habilite esta opção se você deseja colocar um texto &#39;Overdue&#39; no topo das 
facturas que estão em atraso.
<p> <b>Adicionar texto de 'Cópia' facturas que são re-impressas</b> </p>
Habilite esta opção se você deseja colocar a palavra &#39;Cópia&#39; no topo das 
facturas que já foram impressos.
<p> <b>Inclui guia de remessa na parte inferior da factura</b> </p>
Habilite esta opção se você deseja incluir o deslizamento de remessa na parte inferior da 
factura.
<p> <b>Numeração de nota fiscal</b> </p>
<p> <b>Número</b> </p>
Este é o atual número de factura. Aumenta cada vez que você gravar uma nova fatura.
<p> <b>Prefixo (opcional)</b> </p>
O prefixo de número de factura é opcional. Você pode inserir dígitos ou caracteres a ser 
usado na frente de qualquer número de factura. Se a opção de sincronização com outros 
dispositivos é ativada, então a configuração de &#39;Prefixo dispositivo&#39; substitui essa 
configuração.
<p> <b>Campos personalizados</b> </p>
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Você pode adicionar campos personalizados que serão impressas nas facturas.<br/> Clique 
em Adicionar para adicionar um novo campo personalizado. Em seguida, você pode alterar o 
nome do campo clicando na coluna da esquerda sobre o texto em si.<br/> Você também pode 
mudar para aparecer no topo ou no fundo das facturas clicando na coluna à direita e 
selecionando o valor.<br/> Pressionando Delete você pode excluir o campo personalizado 
seleccionado.
Nota e comentários de pé 

Texto 
Texto inserido aqui aparecerá na parte inferior da impressão da factura ou do pdf.
Alinhamento / tamanho da fonte 
Escolha um alinhamento (esquerda, direita, centro) e um tamanho de fonte (Normal ou 
pequeno) para o comentário de nota.
Factura de visualização 

Clique no botão de visualização factura para salvar suas configurações atuais e exibir o seu 
modelo de factura.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ modelo de 
fatura
A página de factura modelo da Opções dialog é onde você pode criar ou selecionar uma 
página de estilo que combina com seu negócio.
Selecione um modelo 
A modelo lista de imagens bitmap, você pode selecionar qualquer modelos de factura Express 
fornece. Fatura Express fornece a seguinte página opções de estilo:
● PadrãoEste é um modelo preto e branco simples sem elementos de design extra.
● PersonalizadoSelecione esta opção para criar seu próprio estilo de página a partir do 

zero. Quando você selecionar esta opção, o último salvo nota fiscal personalizada que 
aparecerão opções para que você definir nas configurações.

● Lista de Pre-denominouA lista de Pre-denominou facturas, incluindo a guarnição azul, 
veludo azul, Splash cítricos, etc., permitem que você selecione uma fatura que já está 
configurada com um olhar colorido, profissional. É possível personalizar uma factura 
Pre-denominou selecionando a factura da lista e, em seguida, fazer as alterações 
necessárias nas configurações.

Modelo de visualização 
Clique no botão Visualização de modelo para salvar suas configurações atuais e exibir o seu 
modelo. Qualquer alteração feita para o estilo de página pode ser vista clicando neste botão.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ fatura texto
A página de texto de nota fiscal da Opções dialog é onde você pode criar ou selecionar uma 
página de estilo que combina com seu negócio. Use esta página para ajustar as configurações 
de fonte para criar a aparência de fatura que você precisa.

Texto
A seção de atributos de texto é onde você pode especificar como deseja que o texto para 
aparecer na factura. Os atributos que você pode incluem a fonte, tamanho da fonte, estilo da 
fonte, cor e alinhamento. Consulte o tópico de Atributos de texto neste manual para obter 
mais informações sobre cada opção de texto.

Usar atributos de texto global 
Selecione esta opção se você deseja aplicar o mesmo estilo de texto para a fatura inteira.
Definir estilos para cada seção de texto 
Selecione esta opção para aplicar as opções de texto diferentes seções de texto individual. As 
seções são:
● Título de factura - este é o título de factura que aparece na parte superior da fatura, se 

você selecionar para mostrar o título.
● Nome da empresa - ajustando os atributos para o nome da empresa afeta apenas como 

aparece o nome da sua empresa, não o endereço da empresa e informações de contato, 
que é parte da seção "Todos os outros textos" abaixo.

● Texto de título - isto ajusta o texto de título, como o projeto de lei que e navio para rótulos 
e os títulos de coluna na tabela de itens.

● Todos os outros textos - ajusta o texto no detalhes da fatura, empresa endereço e 
informações de contato e endereços de entrega e faturamento.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ factura 
personalizar
A factura Personalizar página da Opções dialog é onde você pode alterar o estilo de página, 
com base em seu modelo, que combina com seu negócio. Use esta página para adicionar 
elementos decorativos tais como bordas, linhas e cores para criar a aparência de fatura que 
você precisa.

Fronteiras
A seção de fronteiras permite que você coloque uma borda ao redor de sua fatura inteira, ou 
adicionar linhas para distinguir as seções superiores e inferiores da sua factura.

Nenhum  Esta opção não cria uma borda.
Fronteira Aqui as opções permitem que você aplique bordas com linhas grossas ou finas, 
simples ou duplas, em qualquer das cores selecionadas na seção de cores acima.
Cabeçalho e rodapé  As opções de cabeçalho e rodapé permitem estilo parte superior e 
inferior da sua factura separadamente se você fazer não que uma borda ao redor da fatura 
inteira. As seleções para cabeçalho e rodapé permitem que você aplique linhas finas ou 
grossas, simples ou duplas, em qualquer das cores selecionadas na seção de cores acima.
Estilo de cabeçalho aparece, acima de tudo, texto 
Marque esta opção se você quiser as linhas no cabeçalho para aparecer acima de 
qualquer texto na linha superior da fatura. Quando desmarcada, a top de linha será 
alinhado com o texto superior da factura, que dá outra opção de projeto.

Acentos
A seção de acentos do bloco de texto é onde você pode adicionar uma borda, bloco de cor ou 
linhas em torno de áreas específicas do texto em sua fatura.

Usar acentos de bloco de texto global 
A seleção dessa opção aplicará os mesmos acentos de texto para cada seção de texto na 
factura.
Conjunto de acentos para cada bloco de texto  
Selecione esta opção para aplicar diferentes sotaques para blocos de texto individuais. As 
seções são:
● Título de factura - este é o título de factura que aparece na parte superior da fatura.
● Detalhes de fatura - este é o bloco de texto que descreve a devida Data, vendedor, 

número de factura, etc.,
● Companhia Info - este bloco de texto inclui os detalhes de título, endereço e contato da 

empresa. Verificar aLogotipo da empresa de link para este bloco de textoopção para 
assegurar seu logotipo da companhia sempre aparece à esquerda deste bloco de texto.

● Bill e navio - o faturamento e endereços para entrega.
● Item de cabeçalho de tabela - este é o título de cada coluna na tabela de itens.
● Remessa Slip - refere-se ao deslizamento de remessa na parte inferior da factura, quando 

esta opção é ativada desde oOpções ~ fatura conteúdopágina.

Cores
Cor 1 e cor 2  

Clique em um dos botões para alterar o esquema de cores para a factura da cor. Muitas das 
configurações do estilo referem as cores selecionadas aqui.
Quando a cor caixa de diálogo aberta, selecione uma das cores básicas, ou para mais opções 
avançadas, clique no botão Define Custom Colors  . Na área expandida, você pode 
selecionar de uma paleta de cores expansiva ou introduzir um código RGB. Quando escolher 
sua cor personalizada, clique no botão Adicionar às cores personalizadas e clique Okey
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 para aplicar a seleção de cor para a factura.

Lista de itens
Cada linha na lista item da máscara 

Esta caixa de seleção se quiser que cada linha da lista de fatura para ser sombreadas, 
fornecendo para maior legibilidade quando mulitple itens estão presentes na lista.
Modelo de visualização 
Clique no botão de visualização modelo para salvar suas configurações atuais e exibir o seu 
modelo de factura.

45



% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ factura % 
L_OPTIONS %
A página de opção de factura da Opções dialog é onde você pode re-organizar os blocos de 
cabeçalho que combina com seu negócio. Use esta página para mover elementos de texto em 
torno da página para criar a aparência de fatura que você precisa.
Posicionamento  
O bloco de cabeçalho, seção de posicionamento permite que você coloque blocos de texto em 
áreas específicas, à volta dos impressos a factura. Você vê uma estrutura de grade de menus 
suspensos na tela, que representa visualmente a colocação áspera do bloco de texto 
selecionado. Por exemplo, para tornar a sua informação de empresa aparecem no canto 
superior direito, você selecionaria Informação da empresa no menu superior direito gota.
Modelo de visualização 
Clique no botão de visualização modelo para salvar suas configurações atuais e exibir o seu 
modelo de factura.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ citar
Guia de cotação do Opções page é usado para definir o texto padrão que aparece em 
citações impressas. Você pode visualizar as alterações feitas clicando em Preview citar na 
parte inferior da caixa de diálogo guia de citação.
Citação de itens de texto 
Este é o texto que será impresso em citações. Selecione o menu de gota um título ou 
cabeçalho e, em seguida, alterar o texto para o item no campo à direita.
Citar a numeração 

<p> <b>Número</b> </p>
Este é o atual número de citação. Aumenta cada vez que você gravar uma nova citação. 
Observe que citação rascunhos não são atribuídos um número de citação até que eles são 
gravados e salvos.
Prefixo número (opcional)  
O prefixo de número de citações é opcional. Você pode inserir dígitos ou caracteres a ser 
usado na frente de qualquer número de citação. Se a opção de sincronização com outros 
dispositivos é ativada, então a configuração de 'Prefixo dispositivo' substitui essa 
configuração.
Nota e comentários de pé 

Texto inserido aqui aparecerá na parte inferior da impressão de citação ou pdf. Escolha um 
tamanho de fonte e alinhamento para o texto. O comentário de pé aparecerá abaixo qualquer 
comentário de nota.
Cliente automatizado Follow Ups 
Esse recurso permite que você envie e-mails automaticamente com a frequência especificada 
(em número de dias) em conjunto com uma expiração (também em dias) de 
acompanhamento. Uma mensagem personalizada também pode ser fornecida que irá servir 
como seu corpo/conteúdo do e-mail.
Citação de visualização 
Clique neste botão para salvar as configurações e visualizar como vai ficar a citação.
Configurações avançadas  
Uma opção avançada que o usuário pode ativar a probabilidade de conversão de citação. 
Defina a probabilidade de qualquer nova citação convertendo para venda e o tempo de 
conversão típico. A probabilidade de uma conversão para uma factura irá diminuir ao longo do 
tempo de conversão.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ ordem
Na guia ordem é onde o texto padrão exibido em ordens de venda pode ser configurado para 
atender às suas necessidades de negócios. Você pode visualizar as alterações feitas, clique 
no botão Ordem de visualização na parte inferior da caixa de diálogo ordem. Para abrir a 
caixa de diálogo ordem, clique no ícone de Opções na barra de ferramentas e clique na guia 

 .
Itens de texto da ordem 
Este é o texto que será impresso na ordem. Selecione o menu de gota um título ou cabeçalho 
e, em seguida, alterar o texto para o item no campo à direita.
Numeração de ordem  

<p> <b>Número</b> </p>
Este é o atual número de ordem. Aumenta cada vez que você gravar uma nova ordem. 
Note que não são rascunhos de ordem atribuído um número de ordem até que eles são 
gravados e salvos.
Prefixo número (opcional)  
O prefixo de número de ordem é opcional. Você pode inserir dígitos ou caracteres a ser 
usado na frente de qualquer número de ordem. Se a opção de sincronização com outros 
dispositivos é ativada, então a configuração de 'Prefixo dispositivo' substitui essa 
configuração.
Nota e comentários de pé 

Texto inserido aqui aparecerá na parte inferior da ordem impresso ou pdf. Escolha um 
tamanho de fonte e alinhamento para o texto. O comentário de pé aparecerá abaixo qualquer 
comentário de nota.
Ordem de visualização 
Clique neste botão para salvar as configurações e visualizar como vai ficar a ordem.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ nota de 
crédito
A página da nota de crédito é onde o texto padrão exibido em ordens pode ser configurado 
para atender às suas necessidades de negócios. Você pode visualizar as alterações feitas, 
clique no botão de Nota de crédito de visualização  na parte inferior da caixa de diálogo nota 
de crédito. Para abrir a caixa de diálogo nota de crédito, clique no ícone de Opções na barra 
de ferramentas e clique no separador de Nota de crédito .
Itens de texto de nota de crédito 
Selecione o tipo de texto no menu de gota e digite seu texto personalizado no campo à direita.
Numeração de nota de crédito  

Prefixo (opcional): 
Você pode inserir dígitos ou caracteres a ser usado na frente de qualquer número de nota 
de crédito. O prefixo de número de nota de crédito é opcional. Se a opção de sincronização 
com outros dispositivos é ativada, então a configuração de 'Prefixo dispositivo' substitui 
essa configuração.
Número: 
Este é o atual número de nota de crédito. Aumenta cada vez que você gravar uma nova 
nota de crédito.
Nota e comentários de pé 

Texto inserido aqui aparecerá na parte inferior da impressão nota de crédito. O comentário de 
pé aparece abaixo do comentário de nota. Escolha um alinhamento e tamanho da fonte para o 
texto de cada tipo de comentário.
Nota de crédito de visualização  
Clique neste botão para salvar as configurações e visualizar como vai ficar a nota de crédito.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ guia de 
remessa
A caixa de diálogo do deslizamento de embalagem é usada para definir o texto padrão que 
aparece na etiqueta da embalagem impressa. Você pode visualizar as alterações feitas, 
clicando em guia de remessa de visualização na parte inferior da caixa de diálogo etiqueta da 
embalagem. Para localizar a caixa de diálogo etiqueta da embalagem, abra o Opções dialog e 
clique no link de Guia de remessa  na barra lateral esquerda da janela em Layout de nota 
fiscal.
Título de deslizamento de embalagem 
Este é o texto que será impresso na parte superior da nota de embalagem.
Nota e comentários de pé 
Texto inserido aqui aparecerá na parte inferior da embalagem escorregar impresso ou pdf. 
Escolha um tamanho de fonte e alinhamento para o texto. O comentário de pé aparecerá 
abaixo qualquer comentário de nota.
Visualização de remessa 
Clique neste botão para salvar as configurações e visualizar como vai ficar o guia de remessa. 
Observe que deslizamentos de embalagem não tem o mesmo estilo aplicado a eles como 
facturas.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ recibo
Guia de recebimento do Opções dialog é usado para definir o texto que aparece nas receitas 
e os recibos de forma são dispostos.
Opções de pequenos recibos 

Usar tamanho pequeno para recibos impressos 
Essa opção força os recibos para ser impresso dentro de uma largura de 3 polegadas. 
Destina para uso com rolos de papel de recepção contínua.
<p> <b>Altura do logotipo</b> </p>
O campo de altura do logotipo determina o tamanho de seu logotipo quando é impresso. O 
logotipo será ampliado ou reduzido de acordo com a altura em que entrou, ainda mantendo 
a proporção correta. Um arquivo jpg do logotipo deve ser especificado na guia de opções 
que aparecem no recibo de empresa.
Margens (polegadas ou milímetros) 
Defina as margens para pequenos recibos inserindo valores para o superior/inferior e os 
lados.
Itens de texto recibo 

Este é o texto que será impresso em recibos. Selecione o menu de gota um título ou 
cabeçalho e, em seguida, alterar o texto para o item no campo à direita.
Recibo de numeração 

<p> <b>Número</b> </p>
Este é o número do recibo atual. Aumenta cada vez que você gravar um novo recibo.
Prefixo número (opcional)  
O prefixo de número de recibo é opcional. Você pode inserir dígitos ou caracteres a ser 
usado na frente de qualquer número de recibo. Se a opção de sincronização com outros 
dispositivos é ativada, então a configuração de 'Prefixo dispositivo' substitui essa 
configuração.
Nota e comentários de pé 

Texto inserido aqui aparecerá na parte inferior do recibo impresso ou pdf. Escolha um 
tamanho de fonte e alinhamento para o texto. O comentário de pé aparecerá abaixo qualquer 
comentário de nota.
Recibo de visualização
Clique neste botão para salvar as configurações e visualizar como vai ficar o recibo.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ declarações
A caixa de diálogo de instrução é usada para definir o texto que aparece no cliente e 
fornecedor declarações e a maneira que alguns textos são dispostos. Você pode visualizar as 
alterações feitas clicando em instrução de visualização na parte inferior da caixa de diálogo de 
instrução. Para acessar a caixa de diálogo opções de declarações, clique no ícone de Opções

instruções .
Demonstrações automáticas  
Declarações do cliente podem ser automaticamente impresso ou enviadas no final de cada 
mês. As declarações podem ser enviadas para os clientes que possuem qualquer montante 
devido ou clientes que estão em atraso, dependendo da opção que você selecionar.

Enviar para
Todos os clientes
Selecione esta opção para enviar instruções automatizadas a todos os clientes com 
saldo pendente.
Clientes atrasados
Selecione essa opção para enviar instruções automatizadas somente para clientes com 
faturas atrasadas.
E-mail a cada (dias)

Insira o número de dias entre as instruções de envio ou as faturas.
Documentos
Selecione se deseja enviar instruções, faturas atrasadas ou ambos para os clientes.
Ignorar os montantes sob  
Essa opção ajuda a evitar o envio de instruções para os clientes que devem apenas alguns 
dólares.
Itens de texto de instrução  

Este é o texto que será impresso nas declarações. Selecione o menu de gota um título ou 
cabeçalho e, em seguida, alterar o texto para o item no campo à direita.
Comentário 
Texto inserido aqui aparecerá na parte inferior da impressão instrução. Escolha um tamanho 
de fonte e alinhamento para o texto.
Declaração de visualização  
Clique neste botão para salvar as configurações e visualizar como vai ficar a instrução.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ Web Access
Guia Web Access do Opções dialog permite que você definir as configurações de Interface 
Web Express factura. A interface web funciona tendo factura Express executado como um 
servidor web mini.
Para configurar a interface web, você deve primeiro verifique se que o servidor está online. 
Trazê-lo on-line, selecionando qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
● Permitir o acesso à fatura Express na rede local
● Permitir acesso Express factura de internet (acesso de nuvem)
Contas de Web permite que você configurar os usuários para Interface Web Express factura.
Lista de contas de usuário. A caixa de seleção ao lado de cada conta, clicando em controles 
os botões remover e editar.
Adicionar
Clique em Adicionar para criar uma nova conta para a interface de web Express factura. Para 
obter mais informações sobre como adicionar um usuário, consulte a seção de conta de 
usuário da seção de referência de tela.
Remover
Clique no botão Remover para excluir a conta selecionada da lista de contas web Express 
factura.
Editar
Clique no botão Editar para editar as configurações para a conta selecionada.
Para acessar a interface web do computador factura Express, a maneira mais fácil é só clicar 
em um dos hiperlinks mostrados na janela de diálogo - ambos os links apontam para a mesma 
URL. Como alternativa, digite "http://localhost: [porta]" no navegador da web, onde "[port]" é o 
número de porta que você especificou na caixa de diálogo. Se você deseja acessar a interface 
web de em outra parte em sua LAN ou da Internet, use a seguinte formatação ao digitar a 
URL no seu navegador web:
● http://ComputerName:Port, por exemplo, http://mycomputer:96 (para uso em uma rede de 

área Local)
● http://privateip:Port, por exemplo, http://192.168.0.1:96 (para uso em uma rede de área 

Local)
● http://publicip:Port, por exemplo, http://212.137.22.14:96 (para uso de Internet)
● http://DomainName:Port, por exemplo, http://axon.mycompany.com:96 (opção - avançada 

use somente se você tiver um nome de domínio para seu endereço IP)
Você precisa ter certeza de que seu firewall não está bloqueando o número de porta que você 
especificou. Consulte as configurações do firewall para verificar que a porta UDP correta é 
aberta.
Fale com seu administrador de rede sobre quaisquer problemas de rede que você tem. Eles 
geralmente podem corrigir problemas de roteamento ou firewall. Você também pode consultar 
http://www.nch.com.au/kb/10046.html para obter mais informações sobre rede de problemas e 
soluções.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ sincronizar 
dispositivo
Várias cópias da factura Express podem usar os mesmos dados, girando sobre a 
sincronização com outra opção de dispositivos. Uma conta do Dropbox é necessário para 
configurar isso.
Sincronizar este dispositivo com outros dispositivos que executam o Express Invoice 
Software de faturamento  
Marque esta caixa para ativar a sincronização com outros dispositivos.
Local de armazenamento 

Dropbox: Marcar esta opção para usar o Dropbox como o local de armazenamento da 
nuvem.
Conectar: Use isto para inicializar sua configuração de sincronização.
Desligar: Use isto para finalizar sua conexão de sincronização.
Prefixo do dispositivo: isto irá ser anteposto a faturas, cotações, pedidos e recibos. Ele será 
automaticamente definido para dispositivos após o primeiro dispositivo tem sido 
sincronizado.
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% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ E-mail
Guia do Opções dialog de E-mail é onde suas configurações de e-mail podem ser 
configuradas.

Configurações de e-mail 
Consulte 
Artigos da Base de conhecimento - problemas ao enviar e-mail usando o nosso software 
para obter mais informações.

55

http://www.nch.com.au/kb/10018.html


% L_OPTIONS % - % L_OPTIONS % ~ outros
Na guia outros do Opções dialog é onde podem ser configuradas várias configurações gerais, 
incluindo as configurações de fax, as configurações de formato CSV, as configurações de 
acesso do usuário e muito mais.
Enviar configurações 

Configurações de fax 
Clique no botão Configurações de Fax para configurar ou exibir o gateway de fax. Um 
portal electrónico precisa ser configurado antes que você será capaz de enviar faxes dentro 
factura Express. Para obter mais informações e uma lista de gateways recomendados, 
consulte http://www.nch.com.au/fax/services.html.
Configurações de formato CSV 
Salvar arquivos csv na codificação de caracteres UTF8 
Assinale esta opção para salvar arquivos csv na codificação de caracteres utf8.
Salve como csv para Excel 
Assinale esta opção para salvar arquivos csv que podem ser abertos por programas de 
Windows tais como Excel, WordPad, etc...
Configurações de acesso do usuário  
Só permitem que os administradores e usuário (s) específico para executar factura 
Express  
Habilite esta caixa de seleção especificar os usuários e administradores que podem ser 
executados factura Express.
Permitido (s): 
Usuários específicos da lista que podem ser executado factura Express (por exemplo, 
user1, user2).
Me pede para salvar as alterações para as configurações antes de visualização  

Me pede para salvar as alterações para as configurações antes de visualização de faturas, 
cotações e ordens.
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Acesso Web - Configurando o acesso Web
Expresso na factura pode ser configurada para executar como um mini servidor web, dando 
você e o seu acesso de funcionários a factura de expressar através da Internet, de qualquer 
local, enquanto o computador principal executando factura Express é deixado correr. 
Configurando o acesso Web do computador local também permite que você atribua 
informações de login para funcionários diferentes, dando os diferentes níveis de acesso aos 
recursos de factura Express.
Depois de acesso Web foi criado, poderá iniciar sessão para a interface de web Express 
factura e usar os mesmos recursos on-line como faz do aplicativo fatura Express.
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Acesso Web - Como fazer logon acesso Web
Para acessar a tela de logon para acesso à Web, você deve primeiro configurar pelo menos 
uma Web conta (ver Opções ~ configuração Up Web Access). Em seguida, você pode entrar 
em acesso à Web através de um navegador usando qualquer um dos seguintes métodos:
● Clique no ícone na barra de ferramentas da tela principal da factura Express Web Access.
● Digite o endereço IP do computador a factura Express e o número da porta (96 por 

padrão) em um endereço do navegador barra (por exemplo, http://192.168.0.1:97). Este 
informações também podem ser encontradas como um link na guia Web Access do 
Opções dialog. Este é o link que você vai compartilhar com outros usuários para logar de 
outros computadores (local) ou remotamente (público).

Na tela de login, digite seu endereço de E-mail junto com a senha que você configurar para a 
conta de Web e clique no botão Login .
Se você esqueceu sua senha, clique no esqueceu sua senha? link abaixo o campo de 
senha. Após preencher seu endereço de e-mail registado, uma nova senha será enviada para 
você por e-mail.
Veja também:  
● Gerenciamento de senhas
● Opções ~ Web Access
● Opções ~ Configurando acesso Web

58

websetup.html
password.html
webaccessinv.html
websetup.html


Acesso Web - Gerenciamento de senhas
Como alterar sua senha
1. Primeiro, acesse sua conta e clique em "alterar senha" link na barra lateral direita sob 

ações.
2. Digite sua senha atual.
3. Digite a nova senha que você deseja usar.
4. Re-digite a nova senha para confirmá-la.
5. Okey clique para terminar.
Recuperar sua senha
A tela de login, clique no link "Esqueceu sua senha?". Digite seu endereço de e-mail e clique 
em Okey. Será enviado um e-mail contendo sua senha relançada para sua caixa de e-mail. 
Por razões de segurança, sua senha será redefinida toda vez que você recuperar sua senha.
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Acesso Web - Acesso remoto

Como acessar remotamente Express factura do seu dispositivo móvel 
(por exemplo, o iPhone / BlackBerry)
1. O computador onde está instalada o Express factura deve ser ligado, conectado à internet, 

e fatura Express deve estar em execução. Para sua conveniência, você pode verificar oExe
cutar Express Invoice automatically quando você login opção na guia outros do 
Opções dialog. Isso garantirá que a factura Express está sendo executado sempre que 
você ligar seu computador.

2. Configurar seu firewall / dispositivo de roteador para permitir acesso para expressar a 
factura da internet externos. Leiturahttp://www.NCH.com.au/KB/10046.htmlpara um guia 
sobre como fazer isso. Ignorar esta etapa se você não tiver um firewall / dispositivo de 
roteador.

3. Determine o endereço internet do computador que está executando a factura Express. 
Isso pode ser feito usando oAcesso WebGuia da Opções dialog. Clique sobre oExecutar 
o roteamento de Web e assistente de testebotão e o endereço de rede pública serão 
atualizado. Digite este endereço no navegador do seu dispositivo móvel.
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Acesso Web - Selecione o período de facturação
Depois que você clicar no link de facturas no painel de controle da interface web, você deverá 
selecionar um período de tempo de faturas para visualizar.
Selecione o cliente 
Selecione um coustomer para mostrar facturas apenas para o cliente selecionado
Selecione as facturas  
Selecione um tipo de fatura para exibir no menu pulldown: gravado, rascunhos, ou recorrente 
facturas.
Selecione o período  
Selecione um período de faturas para exibir no menu pulldown. Se você quiser inserir um 
período personalizado, você deve selecionar o período personalizado no menu primeiro.
Data de início  
Se você deseja exibir um período de tempo personalizado, certifique-se de que período 
personalizado é selecionado no menu suspenso selecione período acima. Em seguida, 
introduza uma data de início para o intervalo de fatura que você gostaria de ver os.
Data de término 
Digite uma data final para o intervalo de fatura que você gostaria de ver os.
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Acesso Web - Agenda recorrente de factura
Depois que você clicar no botão Salvar como recorrente na caixa de diálogo fatura da 
interface web, perguntará para selecionar uma agenda da factura.
Data de início  
Selecione a data quando a factura recorrente vai começar.
Intervalo de 
Selecione o intervalo da factura recorrente. Escolha de semanal, quinzenal, mensal, bimestral, 
trimestral, 6 meses, anualmente, ou cada 2 anos para o intervalo.
Substitua a cadeia de caracteres %period% in qualquer descrição com datas.  
Se você quer ter a data recorrente na descrição, ativar esta opção irá substituir o texto 
"%period" para a data recorrente.
Atualize os preços de todos os itens que foram alterados. 
Habilite esta opção permitir que os preços de todos os itens que foram alterados.
Automaticamente, cobra do cliente com cartão de crédito. 
Habilite esta opção carregar automaticamente o cliente através de cartão de crédito.
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Acesso Web - Lista de faturas
Use a lista de faturas para gerir as tuas facturas. Para chegar aqui, clique no link de facturas 
no painel de controle de interface web e, em seguida, selecione um intervalo de faturas para 
exibir com base no período de tempo. Aqui, você verá uma lista de todas as faturas que 
factura Express criou.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando as guias na parte superior da página para 
selecionar o registro, projecto, todos os, ou facturas recorrente. Você pode usar o menu de 
gota período para filtrar as facturas listadas por data, e os catadores de data inicial e final 
podem ser usados para ajustar o período de data. O menu de gota do cliente também pode 
ser usado para restringir ainda mais a seleção de factura para um cliente específico. Clique 
em actualizar para filtrar as faturas com base nos critérios selecionados. Usuários com 
visualizador - privilégios só será incapazes de adicionar e excluir notas fiscais.
Adicionar nova fatura 
Clique neste botão para criar uma nova fatura.
Executar a factura selecionada 
Clique neste botão para executar a factura selecionada.
Editar 
Clique no ícone de editar para editar a factura associada.
Email 
Clique no ícone de E-mail para enviar a factura.
PDF 
Clique no ícone PDF para gerar e baixar uma versão PDF da factura.
Impressão  
Clique no ícone de impressora para abrir a factura no navegador e selecione para imprimir 
para a impressora.
Deslizamento de embalagem 
Clique no ícone de deslizamento de embalagem para baixar um guia de remessa como um 
PDF para a factura associada.
Etiqueta de envio  
Clique no ícone de rótulo de nave para fazer o download de uma etiqueta de envio como um 
PDF para a factura associada. Você será solicitado a digitar instruções envio para imprimir na 
etiqueta, mas esta etapa é opcional. Okey clique para baixar o PDF para impressão.
Log de 
O log mostra atividades associadas a factura selecionada. Ele irá exibir informações se uma 
factura foi por e-mail, impresso ou enviado por fax com sucesso.
Editar a agenda  
Clique neste botão para modificar os detalhes da agenda de factura.
Aplicar o pagamento 
Clique neste botão para liquidar um pagamento.
Excluir  
Clique no ícone Excluir para excluir a factura associada.
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Acesso Web - Adicionar/editar a factura
A janela Add/Edit factura é onde você preencher os detalhes para a factura. Para aceder à 
janela de factura de adicionar/editar, clique em Adicionar nova fatura da lista de facturas ou 
clique no ícone Editar de uma fatura existente da lista de facturas. Os usuários com privilégios 
somente visualizador será incapazes de editar detalhes de fatura.
Factura ao cliente 
Escolha o cliente da puxar para baixo a lista ou inserir um novo cliente, digitando no campo.
Criar a partir 
Optar por criar a factura de uma citação, ordem ou factura de projecto, ou deixe em branco se 
você não estiver gerando uma fatura de uma citação existente. Em seguida, escolher a 
citação, ordem, ou projecto de número. A lista de itens não será editável em uma fatura, 
criada a partir de uma ordem.
Número de ordem  
Digite o número de ordem para vincular esta fatura uma ordem específica, ou deixe em 
branco. Este campo é preenchido automaticamente quando você escolher "criar da" opção 
acima.
Data 
Digite a data da factura ou selecione uma data clicando no calendário
Termos  
As condições de pagamento são usadas para calcular o pagamento data de vencimento.
Dias  
Digite o número de dias desde que o ordenante dentro do qual o pagamento deve ser emitido 
ao beneficiário. Este campo é habilitado quando você escolhe a opção "Pagar em dias" como 
o prazo de pagamento, acima.
Enviar por 
Selecione o método de envio no menu drop-, ou insira um novo método de envio. O navio por 
detalhe será impresso na factura para referência do cliente. Deixe em branco, se não 
requerido.
As despesas de envio 
Digite quaisquer custos de transporte que devem ser adicionados ao pedido, tais como o 
transporte e manuseio.
Fiscal de transporte  
Se um imposto deve ser aplicado ao campo custos de envio, selecione a taxa de imposto 
apropriado no menu de gota. Taxas de imposto devem ser instaladas sobre o 
Opções ~ imposto tab antes eles estarão disponíveis aqui.
N º de Ref de rastreamento 
A referência de rastreamento número refere-se ao método de transporte e é impresso na 
factura para referência do cliente. Deixe em branco, se não requerido.
N º cliente PO 
O número de ordem de compra do cliente é impresso na factura, bem como sobre as 
demonstrações para referência do cliente. Deixe em branco, se não requerido.
Vendedor 
Insira o vendedor para esta fatura.
Imposto  
Selecione a opção de isento de imposto especial se é um cliente que é isento de imposto 
sobre vendas (um cliente estrangeiro, por exemplo).
Projeto de lei para  
Insira a factura deve ser enviada para o endereço.
Navio para  
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Digite os produtos devem ser enviados para o endereço. Deixe em branco, se isso não é 
necessário.
Comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior da factura.
Comentários de privado  
Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos na factura.
Itens da fatura 
Esta é a lista de itens na factura. Clique em Adicionar Item para adicionar um novo item, ou 
editar e excluir itens existentes. Se a factura é criada a partir de uma ordem, os itens não será 
editáveis.
Adicionar desconto plano
Clique neste botão para adicionar uma quantia fixa como um desconto para a fatura inteira.
Adicionar desconto percentual
Clique neste botão para adicionar um desconto baseado em porcentagem à fatura inteira.
Adicionar desconto por item
Clique neste botão para ativar a coluna de desconto para cada item na fatura. Os descontos 
de item de linha devem ser inseridos como uma porcentagem.
Subtotal  
Este é o total sem os cálculos de impostos.
Total  
Este é o imposto sobre vendas e exposição total. Se você acha que o cálculo do imposto 
sobre vendas é errado, por favor consulte a guia de imposto de Opções to configurar taxas de 
imposto sobre vendas.
Gravar e pagar (se disponível)  
Clique neste botão para gravar a factura juntamente com pagamento por factura.
Salvar como rascunho (se disponível)
Clique neste botão para salvar a factura como rascunho.
Salve como recorrentes 
Clique neste botão para salvar a factura e defini-la como uma factura recorrente.
Registro e impressão 
Clique neste botão para gravar a fatura e imprimir uma cópia.
Registro e E-mail 
Clique neste botão para gravar a factura e enviar por e-mail uma cópia para o cliente.
Registro 
Clique neste botão para gravar a factura.
Altere o nome do cliente 'Velho' para 'Novo' 
Atualiza o nome do cliente 'Velho' para 'Novo'. (Somente na versão desktop)
Criar uma nova licença de 'Novo' cliente 'Velho', como é 
Cria automaticamente um cliente de 'Novo'. (se disponível)
Não fazer nada 
Não salvar as informações do cliente e continuar editando. (se disponível)
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Acesso Web - Selecione o período de citações
Depois que você clicar no link de citações no painel de controle da interface web, você deverá 
selecionar um período de tempo das citações para ver.
Selecione o cliente 
Selecione um coustomer para mostrar citações somente para o cliente selecionado
Selecione aspas 
Selecione o tipo de citação para exibir no menu pulldown: citações gravadas ou rascunho.
Selecione o período  
Selecione um período de citações para exibir no menu pulldown. Se você quiser inserir um 
período personalizado, você deve selecionar o período personalizado no menu primeiro.
Data de início  
Se você deseja exibir um período de tempo personalizado, certifique-se de que período 
personalizado é selecionado no menu suspenso selecione período acima. Em seguida, 
introduza uma data de início para o intervalo de cotações, que você gostaria de ver os.
Data de término 
Digite uma data final para o intervalo de cotações, que você gostaria de ver os.
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Acesso Web - Lista de citações
Use a lista de citações para gerenciar suas citações. Para chegar aqui, clique no link de 
citações no painel de controle de interface de web e, em seguida, selecione um intervalo de 
cotações para exibir com base no período de tempo. Aqui, você verá uma lista de todas as 
citações que factura Express criou.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando as guias na parte superior da página para 
selecionar o registro, rascunho ou todas as citações. Você pode usar o seletor de período 
para filtrar as citações listadas por data e o início e selecionadores de data final podem ser 
usados para ajustar o período de data. O seletor de cliente também pode ser usado para 
restringir ainda mais a seleção de cotação para um cliente específico. Clique em actualizar 
para filtrar as aspas com base nos critérios selecionados. Os usuários com privilégios somente 
visualizador será incapazes de adicionar e excluir aspas.
Adicionar nova citação 
Clique neste botão para criar um novo orçamento.
Criar a ordem  
Clique no ícone criar ordem para converter a citação em uma ordem de venda.
Criar a fatura  
Clique no ícone Criar fatura para converter a citação em uma fatura.
Editar 
Clique no ícone de editar para editar a citação associada.
Email 
Clique no ícone de E-mail para enviar cotação.
PDF 
Clique no ícone PDF para salvar a citação como um arquivo PDF no seu computador.
Impressão  
Clique no ícone de impressão para imprimir a cotação.
Excluir  
Clique no ícone Excluir para excluir a citação de associado.
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Acesso Web - Adicionar/editar citação
A janela Add/Edit citação é onde você preencher os detalhes para a citação. Para aceder à 
janela de citação de adicionar/editar, clique em Adicionar nova citação na lista de cotações 
ou clique no ícone Editar de uma citação existente. Os usuários com privilégios somente 
visualizador será incapazes de editar detalhes de citação.
Ao cliente 
Escolha o cliente da puxar para baixo a lista ou inserir um novo cliente.
Data 
Selecione a data de citação.
Vendedor 
Insira o vendedor para esta citação.
Imposto  
Selecione a opção de isento de imposto especial se é um cliente que é isento de imposto 
sobre vendas (um cliente estrangeiro, por exemplo).
Projeto de lei para  
Insira a factura deve ser enviada para o endereço.
Navio para  
Digite os produtos devem ser enviados para o endereço. Deixe em branco, se isso não é 
necessário.
Comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior da citação.
Comentários de privado  
Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos sobre a citação.
Citação de itens 
Esta é a lista de itens sobre a citação. Clique em Adicionar Item para adicionar um novo item, 
ou editar e excluir itens existentes.
Adicionar desconto plano
Clique neste botão para adicionar uma quantia fixa como um desconto para toda a cotação.
Adicionar desconto percentual
Clique neste botão para adicionar um desconto baseado em porcentagem à cotação inteira.
Adicionar desconto por item
Clique neste botão para ativar a coluna de desconto para cada item na cotação. Os descontos 
de item de linha devem ser inseridos como uma porcentagem.
Subtotal  
Este é o total sem os cálculos de impostos.
Total  
Este é o imposto sobre vendas e exposição total. Se você acha que o cálculo do imposto 
sobre vendas é errado, por favor consulte a guia de imposto de Opções to configurar taxas de 
imposto sobre vendas.
Salvar como rascunho  
Clique neste botão para salvar a citação como rascunho.
Registro e impressão 
Clique neste botão para gravar a citação e imprimir uma cópia.
Registro e E-mail 
Clique neste botão para registrar a citação e uma cópia para o cliente de e-mail.
Registro 
Clique neste botão para gravar a citação.
Altere o nome do cliente 'Velho' para 'Novo' 
Atualiza o nome do cliente 'Velho' para 'Novo'. (Somente na versão desktop)
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Criar uma nova licença de 'Novo' cliente 'Velho', como é
Cria automaticamente um cliente de 'Novo'. (se disponível)
Não fazer nada 
Não salvar as informações do cliente e continuar editando. (se disponível)
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Acesso Web - Selecione o período de ordens
Depois que você clicar no link de pedidos no painel de controle da interface web, você deverá 
selecionar um período de tempo das ordens para ver.
Selecione o cliente 
Selecione um coustomer para mostrar somente pedidos do cliente selecionado
Selecione as ordens  
Selecione o tipo de ordem de exibição do menu pulldown: projecto & gravado , gravado , projec
to ou ordens do recorrente  .
Selecione o período  
Selecione um período de ordens para exibir no menu pulldown. Se você quiser inserir um 
período personalizado, você deve selecionar o período personalizado no menu primeiro.
Data de início  
Se você deseja exibir um período de tempo personalizado, certifique-se de que período 
personalizado é selecionado no menu suspenso selecione período acima. Em seguida, 
introduza uma data de início para o intervalo de ordens que você gostaria de ver os.
Data de término 
Digite uma data final para o intervalo de ordens que você gostaria de ver os.
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Acesso Web - Lista de ordens
Use a lista de ordens para gerenciar suas citações. Para chegar aqui, clique no link de 
pedidos no painel de controle de interface web e, em seguida, selecione um intervalo de 
ordens para exibir com base no período de tempo. Aqui, você verá uma lista de todos os 
pedidos de que factura Express criou.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando as guias na parte superior da página para 
selecionar gravado , projecto, projecto & Recorded  ou ordens do recorrente  . Você pode usar 
o seletor de período para filtrar as ordens listadas por data e o início e selecionadores de data 
final podem ser usados para ajustar o período de data. O seletor de cliente também pode ser 
usado para restringir ainda mais a seleção de ordem para um cliente específico. Clique em 
actualizar para filtrar as ordens com base nos critérios selecionados. Os usuários com 
privilégios somente visualizador será incapazes de adicionar e excluir as ordens.
Adicionar nova ordem 
Clique neste botão para criar uma nova ordem.
Executar o pedido selecionado  
Clique neste botão para executar a ordem selecionada.
Criar a fatura  
Clique no ícone Criar fatura para converter a ordem em uma fatura.
Editar a agenda  
Clique neste botão para modificar os detalhes da programação de ordem.
Editar 
Clique no ícone de editar para editar a ordem associada.
Impressão  
Clique no ícone de impressão para imprimir a ordem.
PDF 
Clique no ícone PDF para salvar a ordem como um arquivo PDF no seu computador.
Excluir  
Clique no ícone Excluir para excluir a ordem associada.
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Acesso Web - Adicionar/editar ordem
A janela Adicionar/editar ordem é onde você preencher os detalhes para a ordem. Para 
acessar a janela Adicionar/editar ordem, clique em Adicionar novo pedido da ordem lista ou 
clique no ícone Editar de uma ordem existente. Os usuários com privilégios somente 
visualizador será incapazes de editar detalhes do pedido.
Ao cliente 
Escolha o cliente da puxar para baixo a lista ou inserir um novo cliente.
Data 
Selecione a data do pedido.
Número de citações  
Escolha uma citação existente entre a puxar para baixo lista, digite um novo número de 
citações ou deixe em branco se você não estiver gerando uma ordem de uma citação 
existente.
Termos  
As condições de pagamento são usadas para calcular o pagamento data de vencimento.
Dias  
Digite o número de dias desde que o ordenante dentro do qual o pagamento deve ser emitido 
ao beneficiário. Este campo é habilitado quando você escolhe a opção "Pagar em dias" como 
o prazo de pagamento, acima.
Enviar por 
Selecione o método de envio no menu drop-, ou insira um novo método de envio. O navio por 
detalhe serão impressas na ordem para referência do cliente. Deixe em branco, se não 
requerido.
N º de Ref de rastreamento 
A referência de rastreamento número refere-se ao método de transporte e é impressa na 
ordem para referência do cliente. Deixe em branco, se não requerido.
N º cliente PO 
O número de ordem de compra do cliente é impressa na ordem e nas declarações de 
referência do cliente. Deixe em branco, se não requerido.
Vendedor 
Insira o vendedor para este fim.
Imposto  
Selecione a opção de isento de imposto especial se é um cliente que é isento de imposto 
sobre vendas (um cliente estrangeiro, por exemplo).
Projeto de lei para  
Digite o endereço que a ordem deve ser enviada para.
Navio para  
Digite os produtos devem ser enviados para o endereço. Deixe em branco, se isso não é 
necessário.
Comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior da ordem.
Comentários de privado  
Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos na ordem.
Itens do pedido 
Esta é a lista de itens na ordem. Clique em Adicionar Item para adicionar um novo item, ou 
editar e excluir itens existentes.
Adicionar desconto plano
Clique neste botão para adicionar um valor plano como um desconto para a ordem inteira.
Adicionar desconto percentual
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Clique neste botão para adicionar um desconto baseado em porcentagem à ordem inteira.
Adicionar desconto por item
Clique neste botão para ativar a coluna de desconto para cada item na ordem. Os descontos 
de item de linha devem ser inseridos como uma porcentagem.
Subtotal  
Este é o total sem os cálculos de impostos.
Total  
Este é o imposto sobre vendas e exposição total. Se você acha que o cálculo do imposto 
sobre vendas é errado, por favor consulte a guia de imposto de Opções to configurar taxas de 
imposto sobre vendas.
Registro 
Clique neste botão para gravar a ordem.
Salvar como rascunho  
Clique neste botão para salvar o pedido como rascunho.
Salve como recorrentes 
Salve a ordem com um calendário de quando e quantas vezes é para ser enviado. Quando a 
ordem é devida a ser enviado, a fatura Express primeiro confirmará que a ordem é ser 
enviado, em seguida, enviar automaticamente usando o método foi usado pela última vez (ou 
seja, imprimir, E-mail ou Fax).
Registro e impressão 
Clique neste botão para gravar a ordem e abrir a caixa de diálogo Imprimir para imprimir a 
ordem.
Registro & Fax  
Clique neste botão para gravar a ordem e o fax uma cópia para o cliente.
Registro & E-mail 
Clique neste botão para gravar a ordem e uma cópia para o cliente de e-mail.
Altere o nome do cliente 'Velho' para 'Novo' 
Atualiza o nome do cliente 'Velho' para 'Novo'. (Somente na versão desktop)
Criar uma nova licença de 'Novo' cliente 'Velho', como é 
Cria automaticamente um cliente de 'Novo'. (se disponível)
Não fazer nada 
Não salvar as informações do cliente e continuar editando. (se disponível)
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Acesso Web - Agenda recorrente da ordem
Depois que você clicar no botão Salvar como recorrente na caixa de diálogo ordem de 
interface web, perguntará para selecionar um horário para a ordem recorrente.
Data de início  
Selecione a data quando a ordem recorrente vai começar.
Intervalo de 
Selecione o intervalo da ordem recorrente. Escolha de semanal, quinzenal, mensal, bimestral, 
trimestral, 6 meses, anualmente, ou cada 2 anos para o intervalo.
Substitua a cadeia de caracteres %period% in qualquer descrição com datas.  
Se você quer ter a data recorrente na descrição, ativar esta opção irá substituir o texto 
"%period" para a data recorrente.
Atualize os preços de todos os itens que foram alterados. 
Habilite esta opção permitir que os preços de todos os itens que foram alterados.
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Acesso Web - Selecione o período de pagamentos
Depois que você clicar no link de pagamentos no painel de controle da interface web, você 
deverá selecionar um período de tempo de pagamentos para ver.
Selecione o período  
Selecione um período de pagamentos para exibir no menu pulldown. Se você quiser inserir 
um período personalizado, você deve selecionar o período personalizado no menu primeiro.
Data de início  
Se você deseja exibir um período de tempo personalizado, certifique-se de que período 
personalizado é selecionado no menu suspenso selecione período acima. Em seguida, 
introduza uma data de início para o intervalo de pagamentos que você gostaria de ver os.
Data de término 
Digite uma data final para o intervalo de pagamentos que você gostaria de ver os.
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Acesso Web - Lista de pagamentos
Use a lista de pagamentos para gerenciar seus pagamentos. Para chegar aqui, clique no link 
de pagamentos no painel de controle de interface web e, em seguida, selecione um intervalo 
de pagamentos para exibir com base no período de tempo. Aqui, você verá uma lista de todos 
os pagamentos de que fatura Express criou.
Você pode usar o seletor de período para filtrar os pagamentos listados por data e o início e 
selecionadores de data final podem ser usados para ajustar o período de data. O seletor de 
cliente também pode ser usado para restringir ainda mais a seleção de pagamento para um 
cliente específico. Clique em actualizar para filtrar os pagamentos com base nos critérios 
selecionados. Os usuários com privilégios somente visualizador será incapazes de aplicar e 
excluir os pagamentos.
Aplicar o pagamento 
Clique neste botão para liquidar um pagamento.
Editar a factura 
Clique no número de factura para editar a factura.
Recibo PDF 
Clique no ícone Pdf do recibo para baixar uma cópia em PDF do recibo de um pagamento 
aplicado.
Editar 
Clique no ícone de editar para editar o pagamento.
Excluir  
Clique no ícone Excluir para excluir o pagamento associado.
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Acesso Web - Aplicar o pagamento
A janela de pagamento aplicável é onde você preencher os detalhes sobre pagamentos. Para 
acessar a janela de pagamento aplicam-se, clique em Aplicar o pagamento da lista de 
pagamentos. Os usuários com privilégios somente visualizador será incapazes de editar 
detalhes do pagamento.
Data 
Selecione a data de pagamento.
Ao cliente 
Escolha o cliente da puxar para baixo a lista ou inserir um novo cliente.
Fatura  
Insira uma fatura para aplicar o pagamento.
Quantidade  
Introduza a quantia do pagamento para aplicar.
Método 
Selecione o método de pagamento para aplicar.
Número de referência 
Insira um número de referência para este pagamento.
Registro 
Clique neste botão para registro do pagamento.
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Acesso Web - Pagamento de carga
A janela de pagamento de carga é onde você pode enviar uma carga de cartão de crédito do 
cliente para o seu gateway configurado de cartão de crédito.
Pagamento de conta  
Este é o pagamento será enviado para a conta de gateway.
Ao cliente 
O nome do cliente.
Tipo de cartão 
Tipo de cartão de crédito do cliente.
Número do cartão  
Número de cartão de crédito do cliente.
Informação do cliente  
Esta seção é preenchida com as informações de endereço de um cliente. Você pode alterar 
seu endereço, cidade, estado, código postal ou país antes de enviar o pagamento. Quaisquer 
alterações feitas aqui também serão feitas para o registro de cliente.
Número da fatura  
O s este pagamento é aplicado.
Quantidade  
A quantidade total deste pagamento.
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Acesso Web - Recibo de pagamento carga
Esta página exibe os resultados de uma operação de carga para um pagamento. Se a 
transação for bem sucedida, ele irá mostrar o número de referência da transação. Se for 
malsucedido, ele irá mostrar uma mensagem de erro sobre o problema que ocorreu.
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Acesso Web - Lista de itens
Use a lista de itens para gerenciar suas citações. Para chegar aqui, clique no link de itens no 
painel de controle de interface web. Aqui, você verá uma lista de todos os itens factura 
Express criou. Os usuários com privilégios somente visualizador será incapazes de adicionar e 
excluir itens.
Adicionar Novo Item 
Clique neste botão para adicionar um novo item.
Editar 
Clique no ícone Editar para editar o item associado.
Excluir  
Clique no ícone Excluir para excluir o item associado.
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Acesso Web - Adicionar/Editar Item
A janela Adicionar/Editar Item é onde você preencher os detalhes de itens. Para acessar a 
janela Adicionar/Editar Item, clique em Adicionar Novo Item na lista de itens ou clique em 
Editar em um dos itens existentes. Os usuários com privilégios somente visualizador será 
incapazes de editar detalhes do item.
Código do artigo  
Digite o código para o item.
Descrição do item 
Digite uma descrição do item.
Valor unitário 
Digite o custo do item.
Imposto  
Selecione o tipo de imposto a aplicar aos pedidos deste item.
Gerenciar os níveis de inventário das existências  
Clique se você gostaria de gerenciar as quantidades deste item usando factura Express.
Quantidade atual  
A quantidade atualmente na mão.
Quantidade ideal 
A quantidade que você mais gostaria de manter na mão.
Quantidade de aviso  
Factura Express avisará aquela meia deste item é fraca quando é alcançada a quantidade que 
entrou aqui.
Salvar as alterações 
Modificar o item atual e retornar para a lista de itens.
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Acesso Web - Lista de clientes
Use a lista de clientes para gerenciar suas citações. Para chegar aqui, clique no link de 
clientes no painel de controle de interface web. Aqui, você verá uma lista de todos os clientes 
que fatura Express criou. Os usuários com privilégios somente visualizador será incapazes de 
adicionar e excluir clientes.
Adicionar novo cliente 
Clique neste botão para adicionar um novo cliente.
Declaração 
Clique no ícone de instrução para preparar uma declaração para o cliente associado.
Editar 
Clique no ícone de editar para editar o cliente associado.
Excluir  
Clique no ícone Excluir para excluir o cliente associado.
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Acesso Web - Adicionar/editar cliente
A janela Adicionar/editar cliente é onde você preencher os detalhes para os clientes. Para 
aceder à janela de cliente adicionar/editar, clique em Adicionar novo cliente na lista de 
clientes ou clique em Editar em um dos clientes existentes. Os usuários com privilégios 
somente visualizador será incapazes de editar detalhes do cliente.
Nome do cliente  
Digite o nome do negócio do cliente.
Pessoa de contato  
Digite o nome completo da pessoa com que lidar.
Entre em contato com o primeiro nome  
Este é o primeiro nome da pessoa com que você lidar, ou a maneira você abordá-los.
Endereço  
Digite o endereço de faturamento do cliente. Se o cliente tiver um endereço de entrega 
diferente pode introduzir isso na guia outros.
Número de registro de IVA 
Número de registro de IVA do cliente.
Telefone 
Estes são os números de telefone, que você pode usar para atingir o cliente.
Fax 
Este é o número de fax, que você pode usar para faturas para o cliente de fax.
Email 
Este endereço de e-mail é usado para o envio de faturas por e-mail se o e-mail é o método 
preferido.
Informação adicional 
Insira informações adicionais, tais como a ABN.
Este cliente está ativo Marque esta caixa para mostrar que este cliente está ativo no 
momento. 
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Acesso Web - Adicionar/editar opções adicionais 
do cliente
A janela Adicionar ou editar opções adicionais de cliente é onde você preencher os detalhes 
para os clientes. Para acessar a janela Adicionar/editar cliente opções adicionais, clique em ou
tras  a partir da tela de editar cliente. Os usuários com privilégios somente visualizador será 
incapazes de editar essas opções adicionais.
Endereço de entrega 
Se o endereço de envio do cliente preferencial é diferente do endereço de cobrança, informe-o 
aqui. Se o endereço de entrega é o mesmo que o endereço de cobrança, então deixe o 
endereço de entrega vazio.
Prefere as facturas por  
Selecione o método que será usado pela factura Express para enviar faturas para este cliente, 
ao gerar novas faturas recorrentes.
Conjunto isenta de impostos para este cliente 
Veja isto, se você deseja não aplicar impostos sobre qualquer transação para este cliente.
Condições de pagamento 
Selecione os termos de pagamento, que será exibido por padrão na factura criada para este 
cliente.
Termos de pagamento dias  
Digite o período das condições de pagamento.
Vendedor 
Este é o nome do vendedor que será selecionado por padrão quando uma nota fiscal é criada 
para este cliente.
Notas do cliente  
Estas notas são somente para uso interno. Eles podem ser usados, por exemplo, para indicar 
o histórico do cliente ou termos especiais.
Grupo de clientes 
Selecione o grupo que este cliente pertence. Para criar um novo grupo, digite-o no campo.
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Acesso Web - Adicionar/Editar informações 
adicionais do cliente
A janela Adicionar/editar cliente adicional informações é onde você preencher os detalhes 
para os clientes. Para acessar a janela Adicionar/editar cliente informações adicionais, clique 
em informações  da tela Editar cliente. Os usuários com privilégios somente visualizador será 
incapazes de editar esta informação adicional.
Saldo de abertura 
Digite o saldo de abertura do cliente, se houver.
Equilibrar a devida  
Este é o saldo atual total devido para o cliente.
Mais antiga data devida 
Esta é a data de vencimento da factura mais antiga do cliente.
Última fatura 
Esta é a data em que foi criada a última factura para o cliente.
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Acesso Web - Lista de usuários
Use a lista de usuário para gerenciar seus usuários Express factura. Para chegar aqui, clique 
no link de usuários no painel de controle de interface web. Aqui, você verá uma lista de todos 
os usuários que factura Express criou.
Adicionar novo usuário  
Clique neste botão para adicionar um novo usuário.
Editar 
Clique no ícone de editar para editar o usuário associado.
Excluir  
Clique no ícone Excluir para excluir o usuário associado.
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Acesso Web - Adicionar/editar usuário
A janela Adicionar/editar usuário é onde você preencher os detalhes para os usuários. Para 
acessar a janela Adicionar/editar usuário, clique em Adicionar novo usuário  na lista de 
usuários ou clique em Editar em um dos usuários existentes.
Nome de usuário  
Digite o nome do usuário. Isto é usado para fins de exibição.
Endereço de e-mail 
Isto é usado para identificar exclusivamente o usuário. O usuário usará seu email como nome 
de conta, fazer logon na interface web, e se eles perdem sua senha.
Senha de acesso Web  
Digite a senha para este usuário. O usuário vai usar isso para fazer logon na interface web.
Senha novamente  
Redigite a senha de acesso web para verificar se que você digitou a senha corretamente.
Conta ativada 
Assinale esta opção para habilitar a conta e para permitir que o usuário acesse a interface 
web.
Privilégios de usuário 
Existem três níveis de acesso a interface web.
Administrador 
Assinalar esta opção permitirá que este usuário modificar outras preferências do usuário e às 
operações de adicionar/editar/remover.
Usuário  
Assinalar esta opção permite que este usuário ser capaz de adicionar/editar/remover 
transações.
Visualizador de  
Se assinalar esta opção permite que este usuário exibir as transações, mas não lhes permite 
a adicionar/editar/remover transacções.
Organizações 
Esta é a lista das organizações que o usuário pode acessar. Por padrão, os administradores 
têm permissão para acessar a todas as organizações.
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Acesso Web - Selecione as notas de crédito
Depois que você clicar no link de notas de crédito de modo de exibição no painel de controle 
da interface web, você deverá selecionar um período de tempo de notas de crédito para ver.
Selecione as notas de crédito  
Selecione um tipo de crédito notas para exibir no menu pulldown: gravado ou rascunhos.
Selecione o período  
Selecione um período de crédito de notas para exibir no menu pulldown. Se você quiser inserir 
um período personalizado, você deve selecionar o período personalizado no menu primeiro.
Data de início  
Se você deseja exibir um período de tempo personalizado, certifique-se de que período 
personalizado é selecionado no menu suspenso selecione período acima. Em seguida, 
introduza uma data de início para a escala de notas de crédito, que você gostaria de ver os.
Data de término 
Digite uma data final para o intervalo de notas de crédito, que você gostaria de ver os.
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Acesso Web - Lista de notas de crédito
Use a lista de notas de crédito para gerenciar suas notas de crédito fatura Express. Para 
chegar aqui, clique no link de notas de crédito de modo de exibição no painel de controle de 
interface web. Aqui, você verá uma lista de todas as notas de crédito que fatura Express criou. 
Os usuários com privilégios somente visualizador será incapazes de adicionar e excluir notas 
de crédito.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando as guias na parte superior da página para 
selecionar o registro, rascunho ou todas as notas de crédito. Você pode usar o seletor de 
'Período' para filtrar as notas de crédito listadas por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' 
podem ser usados para ajustar o período de data. O seletor de 'Cliente' também pode ser 
usado para restringir ainda mais a seleção de nota de crédito de um cliente específico. Clique 
em actualizar para filtrar as notas de crédito com base nos critérios selecionados.
Adicionar nova nota de crédito 
Clique neste botão para criar uma nova nota de crédito.
Editar 
Clique no ícone de editar para editar a nota de crédito associada.
PDF 
Clique no ícone PDF para salvar a ordem como um arquivo PDF no seu computador.
Excluir  
Clique no ícone Excluir para excluir a nota de crédito associada.
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Acesso Web - Adicionar/editar nota de crédito
A janela Adicionar/editar nota de crédito é onde você preencher os detalhes para a nota de 
crédito. Para aceder à janela de nota de crédito de adicionar/editar, clique em Adicionar nova 
nota de crédito  da lista de nota de crédito ou clique em Editar em uma das notas de crédito 
existentes. Os usuários com privilégios somente visualizador será incapazes de editar 
detalhes de nota de crédito.
Ao cliente 
Escolha o cliente da puxar para baixo lista.
Data 
Selecione a data da nota de crédito.
Criar a partir de factura 
Escolha uma fatura existente da puxar para baixo lista. A nota de crédito será preenchida com 
informações da factura selecionada.
Vendedor 
Insira o vendedor esta nota de crédito.
Imposto  
Selecione qualquer opção especial de imposto sobre vendas, por exemplo. Se este é um 
cliente especial que é isento de imposto sobre vendas (por exemplo, um cliente estrangeiro).
Endereço do cliente  
Digite o endereço do cliente.
Comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior da nota de crédito.
Comentários de privado  
Estas são anotações para uso interno, que só que eles não são impressas na nota de crédito.
Itens de nota de crédito 
Esta é a lista de itens da nota de crédito. Clique no botão Adicionar para adicionar um novo 
item, clique dentro das células de Item ou descrição para acessar um menu de gota onde você 
pode selecionar um item, ou digite o nome de um novo item. Remova um item clicando a lata 
de lixo à direita da entrada do item.
Adicionar desconto plano
Clique neste botão para adicionar uma quantia fixa como um desconto para toda a nota de 
crédito.
Adicionar desconto percentual
Clique neste botão para adicionar um desconto com base em percentagem a toda a nota de 
crédito.
Adicionar desconto por item
Clique neste botão para ativar a coluna de desconto para cada item na nota de crédito. Os 
descontos de item de linha devem ser inseridos como uma porcentagem.
Salvar como rascunho  
Clique neste botão para salvar a nota de crédito como um rascunho.
Registro & E-mail 
Clique neste botão para gravar a nota de crédito e enviar por e-mail uma cópia para o cliente.
Gravar e aplicar 
Ao criar uma nota de crédito de uma fatura, clique neste botão para gravar a nota de crédito e 
imediatamente aplicá-lo para a factura.
Registro 
Apenas grave a nota de crédito. Isso não será aplicado a qualquer fatura neste momento. 
Você pode imprimir, enviar e-mail ou fax, mais tarde, se necessário.
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Acesso Web - Inserir os dados de E-mail
Esta janela é usada para enviar um PDF de uma factura, ordem, citação ou nota de crédito.
Email 
Digite o endereço de e-mail do destinatário. Este campo é preenchido automaticamente com o 
endereço de e-mail do cliente selecionado (se disponível).
Lembre-se este endereço de e-mail  
Se esta opção estiver disponível, verifique 'salvar este e-mail...' para salvar o endereço de 
e-mail para uso no futuro.
Comentário de mensagem 
Texto inserido aqui será adicionado ao corpo do e-mail gerado pela factura Express. Este 
campo é opcional.
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Acesso Web - Log do registro
Esta caixa de diálogo exibe os logs do registro selecionado. Se o registro foi por e-mail, 
impresso ou enviado por fax com sucesso, ele irá exibir informações. Clique em salvar registro 
para exportar os logs para um arquivo.
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Acesso Web - Cliente Web período de declaração
Usar automaticamente o mês ou mais antigo devido Selecione esta opção para usar o 
mês atual ou o due mais antigo data de um cliente.
Digite o período de instrução 
Especifica o período para a instrução do cliente (as datas são inclusivas).
Data de início  
Se Digitar o período de declaração foi selecionado, especifica a data de início para a 
instrução do cliente (inclusive).
Data de término 
Se Digitar o período de declaração foi selecionado, especifica a data de término para a 
instrução do cliente (inclusive).
Enviar E-mail  
Você pode enviar uma declaração do cliente como um arquivo PDF clicando no botão Enviar 
E-mail. Suas configurações de e-mail devem ser configuradas antes que esta operação pode 
ser concluída.
Os usuários com privilégios somente visualizador será incapazes de enviar e-mail.
Gerar 
Você pode baixar uma instrução do cliente como um arquivo PDF clicando no botão gerar.
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Acesso Web - Perfil da empresa selecione
Esta página é onde você pode alternar entre perfis de negócios diferentes.
Para criar um novo negócio: no desktop software, clique no menu contas e selecione Vários 
negócios, então clique em Adicionar. 
Selecione o novo perfil da empresa  
Clique no menu suspenso e em seguida selecione o perfil de negócios que você deseja usar, 
clique Okey. Isso irá alterar todos os registros visíveis para aqueles associados com o negócio 
selecionado.
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Acesso Web - Personalizar o relatório
Esta página é onde você filtrar dados do relatório e personalizar as configurações de relatório 
às suas necessidades, antes de gerar o arquivo de relatório. Cada relatório irá conter um ou 
mais dos seguintes critérios de seleção, dependendo do tipo de relatório.
Selecione os clientes (se disponível) 
Selecione os clientes desejados na lista de clientes na tabela. O relatório conterá as 
informações dos clientes selecionados.

Selecionar tudo 
Marque esta caixa se você quiser selecionar ou desmarcar todos os clientes.
Selecione o cliente (se disponível) 

Selecione um cliente puxar-na-lista para o relatório.
Selecione o período (se disponível)  
Selecione o período do relatório. Opções de período fixas disponíveis são o mês atual, no mês 
anterior, o ano de calendário atual ou o último ano civil. Ou você pode escolher, selecione e 
digite qualquer data de início e data de término você gosta nas caixas abaixo para o período 
do relatório.

Data de início  
Digite a data (inclusiva) terá início a partir do período de relatório. Clicando na seta para 
baixo irá exibir um calendário a partir do qual a data de início para o relatório pode ser 
selecionada.
Data de término 
Digite a data (inclusiva), em que o período do relatório termina. Clicando na seta para baixo 
irá exibir um calendário a partir do qual a data de término para o relatório pode ser 
selecionada.
Relatório de classificação (se disponível)  

Use o tipo pela lista de pulldown de coluna para selecionar a coluna que o relatório irá 
classificar com. Isto é dependente sobre o relatório a ser gerado, e uma opção padrão será 
selecionada para cada relatório.

Crescente/decrescente 
Use os botões de opção para selecionar qual direção o relatório irá classificar: ascendente 
(de baixo para cima) ou descendente (de cima para baixo).
Salve o relatório como CSV 

Salve o relatório como um arquivo de formato CSV (valor separados por vírgula), em vez de 
arquivo PDF (Portable Document Format).
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Referências de tela - Cartão de crédito
A janela de comando é onde você pode enviar uma carga de cartão de crédito do cliente para 
o seu gateway configurado de cartão de crédito.
Pagamento de conta  
Este é o pagamento será enviado para a conta de gateway.
Ao cliente 
O nome do cliente.
Tipo de cartão 
Tipo de cartão de crédito do cliente.
Número do cartão  
Número de cartão de crédito do cliente.
Informação do cliente  
Esta seção é preenchida com as informações de endereço de um cliente. Você pode alterar 
seu endereço, cidade, estado, código postal ou país antes de enviar o pagamento. Quaisquer 
alterações feitas aqui também serão feitas para o registro de cliente.
Número da fatura  
O s este pagamento é aplicado.
Quantidade  
A quantidade total deste pagamento.

96



Referências de tela - Factura de novo/editar
A janela de novo/editar factura é onde você preencher os detalhes de uma factura. Para 
aceder à janela nova fatura, clique em Criar nova fatura  da barra lateral esquerda na tela 
principal, clique em faturas  na barra de ferramentas principal ou pressione Ctrl+N.

Guia de faturamento
Localizado no canto superior direito, a guia de faturamento é onde você insere informações 
relativas ao cliente são a cobrar.

Ao cliente 
Digite o nome do cliente, ou selecionar um cliente anterior no menu de gota.
Projeto de lei para  
Insira a factura deve ser enviada para o endereço.
N º cliente PO 
O número de ordem de compra do cliente é impresso na factura, bem como sobre as 
demonstrações para referência do cliente. Deixe em branco se não for necessário.
Fiscal do cliente 
Selecione a opção de isento de imposto especial se é um cliente que é isento de imposto 
sobre vendas (um cliente estrangeiro, por exemplo).

Guia do transporte
Clique na guia de transporte, por trás do guia de faturamento, para inserir dados de envio para 
o cliente.

Navio para  
Digite os produtos devem ser enviados para o endereço. Deixe em branco, se isso não é 
necessário.
● Mesmo que o faturamento Selecione este botão de rádio para manter o endereço de 

entrega mesmo como endereço de cobrança
● Endereço de entrega 

Selecione este botão de rádio para fazer o endereço de entrega diferente do endereço de 
cobrança

Enviar por 
Selecione o método de envio no menu drop-, ou insira um novo método de envio. O navio por 
detalhe será impresso na factura para referência do cliente. Deixe em branco, se não 
requerido.
N º de Ref de rastreamento 
A referência de rastreamento número refere-se ao método de transporte e é impresso na 
factura para referência do cliente. Deixe em branco, se não requerido.
Custos de frete/fiscal 
Digite quaisquer custos de transporte associados a factura no campo. Se qualquer imposto 
deve ser aplicado para o frete, selecione a taxa de imposto apropriado no menu de gota. 
Taxas de imposto devem ser instaladas sobre o Opções ~ imposto tab antes eles estarão 
disponíveis aqui.

Guia de factura
Guia factura está no canto superior direito da janela na factura e é onde você pode selecionar 
para criar uma fatura de uma citação anterior, a ordem ou o projecto, bem como introduzir 
qualquer outra informação relevante na factura.

Criar a partir 
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Você pode usar uma citação existente, encomenda, factura ou projecto de factura para criar 
uma nova fatura. Quando você selecionar um tipo da puxar para baixo lista, factura Express 
irá mostrar uma nova janela onde você pode selecionar um específico citação, encomenda, 
factura existente ou projecto de factura.
Data 
Selecione a data da factura.
Termos  
As condições de pagamento são usadas para calcular o pagamento data de vencimento.
Vendedor 
Insira o vendedor para esta fatura.
Número da fatura  
Este número é gerado automaticamente pela factura Express, mas pode ser alterado ao criar 
uma nova fatura. No entanto, ao editar uma fatura, o número não pode ser alterado.
Itens da fatura 

Esta é a lista de itens na factura. Clique dentro da lista de itens para adicionar um novo item, 
ou selecione um item existente e atualizar a quantidade faturada. Se a factura é criada a partir 
de uma ordem, os itens não são editáveis.
Rubricas de factura
Você pode editar um título clicando sobre o cabeçalho, isso abre uma lista suspensa. 
Selecione um item na lista para alterar o texto de cabeçalho, especifique seu texto 
personalizado ou mesmo reordenar as colunas.
Alterne facilmente entre produto e serviço as empresas, selecionando o Item ou taxa de 
cabeçalho de coluna suspensa lista e Qtde ou horas de coluna cabeçalho lista suspensa.
Adicionar o desconto
Clique no botão Adicionar desconto para aplicar um desconto para a fatura inteira, ou para 
um item de linha. Consulte o tópico da ajuda Aplicam-se descontos  para obter mais 
informações sobre descontos.
Guias de comentários 

Comentários
Estas notas são impressos na parte inferior da factura.
Comentários de privado  
Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos na factura.
Nota comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior da factura abaixo de qualquer texto na guia 
comentários.
Comentários de pé 
Essas observações são impressos na parte inferior da factura abaixo qualquer texto dos 
comentários e observe as guias de comentário.
Total  

Este é o imposto sobre vendas e exposição total, que é exibido na área inferior direita da 
janela. Se você acha que o cálculo do imposto sobre vendas é errado, por favor consulte a 
guia de imposto de Opções to configurar taxas de imposto sobre vendas.
Registro 
Clique neste botão para gravar a factura. Para selecionar a ação (para imprimir, enviar E-mail 
ou Fax a fatura), clique na puxar para baixo lista. Observe que cancelando a ação não será 
unrecord a factura. Você também pode salvar a factura como rascunho, salve como uma 
factura recorrente ou visualizar a factura. 'O registro com pagamento' e 'Salvar como 
rascunho' opções só estão disponíveis para novas faturas que ainda não foram gravadas.

Recorde com pagamento (se disponíveis):  Gravar a factura e aplicar o pagamento para 
a conta do cliente. Você pode imprimir, enviar e-mail ou fax, mais tarde, se necessário.
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Nota:Se Inventoria Application Integration ou gerenciamento do nível de estoque está 
habilitado, todas as faturas, criadas a partir de facturas recorrentes causará uma mudança 
da quantidade de ações, mesmo se a factura recorrente era originalmente uma ordem para 
que se tenha registrada uma mudança de quantidade. Criar uma factura separada 
diretamente da ordem não irá resultar em uma mudança de quantidade extra.

Opções fatura 
Clique o Opções button de fatura para abrir as opções de configuração para as facturas, onde 
você pode alterar a aparência da factura final, mudar títulos de posição e pré-visualizar o olhar 
da factura final.
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Referências de tela - Ordem de novo/editar
A janela de novo/editar ordem é onde você preencher os detalhes de uma ordem de vendas. 
Para acessar a janela de nova ordem, clique em Inserir nova ordem da barra lateral 
esquerda na tela principal, ou pressione F11.
Número de citações  
Escolha uma citação existente entre a puxar para baixo lista, digite um novo número de 
citações ou deixe em branco se você não estiver gerando uma ordem de uma citação 
existente.
Ordem de cliente  
Escolha o cliente da puxar para baixo a lista ou inserir um novo cliente.
Data 
Selecione a data do pedido.
Termos  
As condições de pagamento são usadas para calcular o pagamento data de vencimento.
Vendedor 
Insira o vendedor para este fim.
Imposto  
Selecione uma opção de isentar de imposto especial se é um cliente que é isento de imposto 
sobre vendas (um cliente estrangeiro, por exemplo).
Salvar as alterações para este cliente (se disponível) 
Marque isso se você quer o endereço de clientes seleccionados para ser o endereço 
introduzido "Bill de".
Projeto de lei para  
Digite o endereço que a ordem deve ser enviada para.
Navio para  
Digite os produtos devem ser enviados para o endereço. Deixe em branco, se isso não é 
necessário.
● Mesmo que o faturamento Selecione este botão de rádio para manter o endereço de 

entrega mesmo como endereço de cobrança
● Endereço de entrega 

Selecione este botão de rádio para fazer o endereço de entrega diferente do endereço de 
cobrança

N º cliente PO 
O número de ordem de compra do cliente é impresso na factura, bem como sobre as 
demonstrações para referência do cliente. Deixe em branco, se não requerido.
Enviar por 
Selecione um método de envio, ou insira um novo método de envio. O navio por detalhe serão 
impressas na ordem para referência do cliente. Deixe em branco, se não requerido.
N º de Ref de rastreamento 
A referência de rastreamento número refere-se ao método de transporte e é impressa na 
ordem para referência do cliente. Deixe em branco, se não requerido.
Itens do pedido 
Esta é a lista de itens na ordem. Clique dentro da lista de itens para adicionar um novo item, 
ou selecione um item existente e atualizar a quantidade encomendada.
Títulos de ordem
Você pode classificar uma lista de itens em seu pedido clicando em um cabeçalho da ordem.
Você pode editar um título clicando sobre o cabeçalho de uma segunda vez, isto abre uma 
lista suspensa. Selecione um item na lista, para alterar o texto do cabeçalho ou reordenar as 
colunas.
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Alterne facilmente entre produto e serviço as empresas, selecionando o Item ou taxa de 
cabeçalho de coluna suspensa lista e Qtde ou horas de coluna cabeçalho lista suspensa.
Adicionar o desconto
Clique no botão Adicionar desconto para aplicar um desconto para a fatura inteira, ou para 
um item de linha. Consulte o tópico da ajuda Aplicam-se descontos  para obter mais 
informações sobre descontos.
Comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior da ordem.
Comentários de privado  
Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos na ordem.
Total  
Este é o imposto sobre vendas e exposição total. Se você acha que o cálculo do imposto 
sobre vendas é errado, por favor consulte a guia de imposto de Opções to configurar taxas de 
imposto.
Salvar e Visualizar 
Salvar a ordem e como a ordem de vendas olhará clicando no botão no canto inferior 
esquerdo da janela de visualização.
Converter a factura 
Você pode rapidamente transformar a ordem de venda uma factura clicando neste botão. Isso 
vai salvar uma cópia da ordem de venda na Lista de ordem de vendas com o status 
"Faturado".
Edite a factura...  
Se uma ordem de vendas já foi convertida em uma fatura, você verá um botão Editar a factura 
em vez de converter a factura. Você pode clicar em Editar factura... botão para editar a factura 
que foi criada a partir da ordem de venda.
Registro 
Clique neste botão para gravar a ordem. Para selecionar a ação (para imprimir, enviar E-mail 
ou Fax a ordem) clique na puxar para baixo lista. Você também pode optar por salvar o pedido 
como rascunho, ou configurar uma ordem recorrente.
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Referências de tela - Citação de novo/editar
A janela de novo/editar citação é onde você preencher os detalhes para uma citação. Para 
acessar a janela de Nova citação, clique em Criar nova cotação da barra lateral esquerda na 
tela principal, ou pressione F10.
Citação de cliente 
Escolha o cliente da puxar para baixo a lista ou inserir um novo cliente.
Data 
Selecione a data de citação.
Vendedor 
Insira o vendedor para esta citação.
Projeto de lei para  
Introduza a citação deve ser enviada para o endereço.
Imposto  
Selecione uma opção de isentar de imposto especial se é um cliente que é isento de imposto 
sobre vendas (um cliente estrangeiro, por exemplo).
Navio para  
Digite os produtos devem ser enviados para o endereço. Deixe em branco, se isso não é 
necessário.
● Mesmo que o faturamento Selecione este botão de rádio para manter o endereço de 

entrega mesmo como endereço de cobrança
● Endereço de entrega 

Selecione este botão de rádio para fazer o endereço de entrega diferente do endereço de 
cobrança

Citação de itens 
Esta é a lista de itens sobre a citação. Clique dentro da lista de itens para adicionar um novo 
item, ou selecione um item existente e atualizar a quantidade citada.
Citar títulos
Você pode classificar uma lista de itens em sua cotação clicando no título citação.
Você pode editar um título clicando sobre o cabeçalho de uma segunda vez, isto abre uma 
lista suspensa. Selecione um item na lista, para alterar o texto do cabeçalho ou reordenar as 
colunas.
Alterne facilmente entre produto e serviço as empresas, selecionando o Item ou taxa de 
cabeçalho de coluna suspensa lista e Qtde ou horas de coluna cabeçalho lista suspensa.
Adicionar o desconto
Clique no botão Adicionar desconto para aplicar um desconto a citação inteira ou para um 
item de linha. Consulte o tópico da ajuda Aplicam-se descontos  para obter mais informações 
sobre descontos.
Comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior da citação.
Comentários de privado  
Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos sobre a citação.
Total  
Este é o imposto sobre vendas e exposição total. Se você acha que o cálculo do imposto 
sobre vendas é errado, por favor consulte a guia de imposto de Opções to configurar taxas de 
imposto.
Salvar e Visualizar 
Clique neste botão para ver como a citação aparecerá quando impresso, salvo como um 
documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Converter a factura 
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Clique neste botão para alterar qualquer informação entrada, em uma fatura para o cliente e a 
sua cotação.
Edite a factura...  
Se uma citação já foi convertida em uma fatura, você verá um botão Editar a factura em vez 
de converter a factura. Você pode clicar em Editar factura... botão para editar a factura que foi 
criada a partir da citação.
Registro 
Clique neste botão para gravar a citação. Para selecionar a ação (para imprimir, enviar E-mail 
ou Fax a citação) clique na puxar para baixo lista. Você também pode salvar a citação como 
rascunho.
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Referências de tela - Venda de dinheiro não 
faturadas
A janela de venda de dinheiro Non-Invoiced é onde você rapidamente cria uma fatura, recebe 
o pagamento e imprime um recibo da transação a partir de uma janela. Para aceder à janela 
de venda de dinheiro Non-Invoiced, clique New Non-Invoiced dinheiro venda no menu factu
ra  ou Venda de dinheiro Create Non-Invoiced da barra lateral esquerda na tela 
principal.
Para usar um estreito-largura papel para impressão de recibos, consulte a guia de 
recebimento do Opções dialog.
Itens da fatura 
Esta é a lista de itens na factura. Clique dentro da lista para adicionar um novo item. Você 
pode modificar o Item Descrição, Qtde, preço clicando neles. Você também pode usar um 
leitor de código de barras para adicionar novos itens.
Cabeçalhos de lista de itens de fatura  
Texto do cabeçalho factura itens lista pode ser alterado selecionando texto pré-definido ou 
especificando um personalizado. Você também pode modificar a ordem das colunas, para 
atender às suas necessidades de negócios.
● Textos pré-definidos Selecione um texto pré-definido para aplicá-la para o cabeçalho da 

coluna atual.
● Alterar o texto de cabeçalho de coluna... 

Selecione essa opção para especificar um texto personalizado para o cabeçalho da coluna 
atual.

● Reordene colunas...  
Selecione esta opção para reorganizar a ordem das colunas. Por favor, note que as 
colunas são dispostas da esquerda para a direita.

Adicionar Item 
Clique neste botão para inserir um item na lista item.
Remover Item  
Clique neste botão para remover o item selecionado na lista item.
Adicionar o desconto  
Entrada de um valor de desconto. Observe que descontos devem ser ativado a partir do 
programa Opções for este campo esteja disponível.
Discount(%) 
Entrada de um número de desconto sem a % sign. p. ex, 20 meios 20% discount.
Vendedor 
Selecione o vendedor para a transação do menu de gota.
Comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior do recibo.
Comentários de privado  
Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos no recibo.
Total  
Esta é a exposição total.
Visualizar 
Visualizar e imprimir esta factura/transação.
Dinheiro recorde  
Clique neste botão para pagamento em dinheiro e gravar a transação. Para selecionar a ação 
(para pagar por cartão de crédito, cheque ou criar uma factura) clique na puxar para baixo lista.
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Paga com cartão de crédito. Você precisará inserir informações de cartão de crédito do cliente 
e usar a configuração padrão para carregar com cartão de crédito. Pagamentos com cartão de 
crédito podem ser configurados a partir Opções- > Gateways de cartão de crédito.
Paga com cheque. Você precisará inserir o número do cheque.
Salvar a fatura sem recolher o pagamento para a transação.
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Referências de tela - Relatório de exibição
Use esta janela para visualizar ou imprimir um relatório.
Visualizar 
Você pode visualizar um relatório clicando no botão de visualização.
Impressão  
Você pode imprimir um relatório, clicando no botão Imprimir.
Salvar 
Você pode salvar um relatório como um arquivo PDF ou como um arquivo CSV, clicando no 
botão salvar.
Email 
Você pode enviar um relatório como um arquivo PDF clicando no botão de E-mail.
Fax 
Você pode enviar um relatório por Fax como um arquivo PDF clicando no botão de Fax.
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Referências de tela - Grupos de clientes
Use esta tela para gerenciar grupos de clientes. Um grupo de clientes é uma propriedade 
simples que pode ser atribuída a clientes específicos, permitindo-lhe então tratar os clientes 
específicos coletivamente como um grupo. Como tal, grupos de clientes não têm quaisquer 
propriedades que não seja um nome.
Selecione (se disponível) 
Atribua ao grupo de clientes selecionados para o registro de cliente.
Adicionar 
Clique neste botão para adicionar um novo grupo de cliente. Você será solicitado para um 
nome de grupo.
Excluir  
Selecione os grupos de cliente que você deseja remover e clique neste botão.
Editar 
Use este botão para alterar o nome do grupo de cliente atualmente selecionado.
Além disso, as seguintes funções estão disponíveis no menu grupo de cliente:

Grupo de cliente encontrar 
Selecione esta opção para abrir a janela de localizar o grupo de clientes. A partir daqui, 
digite o nome do grupo que você deseja procurar para localizá-lo na lista.
Localizar próxima cliente grupo 
Selecione esta opção para encontrar o próximo grupo de cliente na lista com o último termo 
procurado, ou use o atalho F3  para localizar o próximo grupo na lista.
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Referências de tela - Lista de faturas
Use esta tela para gerir as tuas facturas. Aqui você verá uma lista de todas as faturas gravado 
na factura Express.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as facturas listadas 
por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período de 
data. Use o recurso de pesquisa de 'palavra-chave ' para selecionar as faturas com base no 
nome do cliente, número da nota fiscal, vendedor, ordem número e fatura data texto inserido.
Novo  
Clique neste botão para criar uma nova fatura.
Cópia  
Clicando no botão de cópia irá criar uma nova fatura e preencha o cliente e informações sobre 
o item automaticamente usando a factura selecionada.
Excluir  
Para excluir as facturas, selecione o s que você deseja remover da lista e clique neste botão.
Editar 
Clique neste botão para editar a factura atualmente Selecionadoda. Isto só se aplica a uma 
factura de cada vez.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como a factura aparecerá quando impresso, salvo como um 
documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Impressão  
Clique neste botão para imprimir o s atualmente selecionado.
Email 
Use este botão para enviar s selecionados um ou mais como um documento PDF para um 
destinatário via e-mail. Você será solicitado a fornecer um endereço de e-mail.
Fax 
Use este botão para enviar s selecionados um ou mais para um destinatário através do fax. 
Você será solicitado a fornecer um número de fax.
Salvar 
Clique neste botão para salvar o s atualmente selecionado como um arquivo PDF no seu 
computador.
Exportar para EDI 
Clique neste botão para exportar a fatura atualmente Selecionadoda para EDI.
Pagamento  
Clique neste botão para receber um pagamento por factura selecionado.
Nota de crédito 
Clique neste botão para aplicar uma nota de crédito para a factura selecionada.
Deslizamento de embalagem 
Clique neste botão para gerar boleto de embalagem para a fatura selecionada.

Encontrar a factura 
Selecione esta opção para abrir uma caixa de diálogo que permite que você pesquisar a 
lista com base no número de factura.
Encontrar na próxima fatura 
Selecione esta opção para saltar para o próximo item encontrado depois de realizada a 
função de pesquisa. Você também pode pressionar F3 para destacar rapidamente a 
próxima correspondência na lista.
Mostrar Log  
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Selecione esta opção para exibir todas as atividades associadas com a factura selecionada 
na lista. Ele irá exibir informações se uma factura foi por e-mail, impresso ou enviado por 
fax com sucesso.
Faturas de importação de CSV 
Se você tem uma lista de faturas para importar de outro programa, selecione esta opção. 
Após a importação de notas fiscais, fatura Express atualizará automaticamente os saldos 
dos clientes relevantes. Consulte o tópico de Selecionar campos de dados de arquivo CSV 
neste manual para obter mais informações sobre como importar uma lista de facturas.
Embalagem Slip Menu  
Este menu permite visualizar uma lista de embalagem para a factura selecionada, imprimir 
a guia de remessa, e-mail, fax ou salvá-lo como um PDF.
Menu de etiqueta de envio 
Este menu permite que você visualize uma etiqueta de envio para a factura selecionada, 
imprimir a etiqueta, e-mail, fax ou salvá-lo como um PDF.
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Referências de tela - Selecione a lista de fatura
Use esta tela para selecionar uma factura. Aqui você verá uma lista de todas as faturas que 
factura Express criou.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as facturas listadas 
por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período de 
data. Use o recurso de pesquisa de 'palavra-chave ' para selecionar facturas baseadas o texto 
inserido.
Selecione 
Clique neste botão para selecionar a factura realçada.
Encontrar a factura 
Clique aqui para abrir uma caixa de diálogo que permite que você pesquisar a lista com base 
no número de factura.
Encontrar na próxima fatura 
Clique aqui para saltar para o próximo item encontrado depois de realizada a função de 
pesquisa. Você também pode pressionar F3 para destacar rapidamente a próxima 
correspondência na lista.
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Referências de tela - Lista de faturas recorrentes
Use esta tela para gerir as tuas facturas recorrentes. Aqui você verá uma lista de todas as 
faturas recorrentes que factura Express criou.
Novo  
Clique neste botão para criar uma nova fatura recorrente.
Excluir  
Para excluir faturas recorrentes, selecione o recorrente s que você deseja remover da lista e 
clique neste botão.
Editar 
Clique neste botão para editar a factura recorrente atualmente Selecionadoda. Isto só se 
aplica a uma factura recorrente de cada vez.
Agenda 
Clique neste botão para visualizar ou alterar o agendamento para a factura recorrente 
selecionado.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como a recorrente factura aparecerá quando impresso, salvo 
como um documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Mostrar Log  
Selecione esta opção para exibir todas as atividades associadas com a factura selecionada na 
lista. Ele irá exibir informações se uma factura foi por e-mail, impresso ou enviado por fax com 
sucesso.
Encontrar a factura recorrente 
Selecione esta opção para abrir a janela Localizar fatura recorrentes. A partir daqui, digite o 
nome de factura que quer procurar para localizá-lo na lista.
Encontrar a próxima fatura recorrente 
Selecione esta opção para localizar a próxima factura na lista com o último termo procurado, 
ou use o atalho F3 para localizar a próxima factura na lista.
Executar 
Clique neste botão para gerar todos atualmente devido as facturas para a factura recorrente 
selecionada, de acordo com sua programação.
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Referências de tela - Executar marcada facturas 
recorrentes
Use esta tela para executar faturas recorrentes específicas. Aqui você verá uma lista de todas 
as faturas recorrentes que são atualmente devidos. Quando você primeiro exibir esta tela, 
todas as faturas recorrentes serão selecionadas para executar (marcado por quadrado 
marcado). Você pode excluir determinadas facturas recorrentes de sendo executado, 
desmarcando a caixa à esquerda do mesmo.
Editar 
Clique neste botão para editar a factura recorrente atualmente Selecionadoda. Isto só se 
aplica a uma factura recorrente de cada vez.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como a recorrente factura aparecerá quando impresso, salvo 
como um documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Executar 
Clique neste botão para gerar todos atualmente devido as facturas para as facturas 
recorrentes selecionadas, de acordo com sua programação.
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Referências de tela - Lista de citações
Use esta tela para gerenciar suas citações. Aqui você verá uma lista de todas as citações que 
existem na factura Express.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as citações listadas 
por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período de 
data. Use o recurso de pesquisa de 'palavra-chave ' para selecionar Cotações baseadas o 
texto inserido.
Novo  
Clique neste botão para criar um novo orçamento.
Cópia  
Clicando no botão de cópia irá criar uma nova cotação e preencha o cliente e informações 
sobre o item automaticamente usando a citação selecionada.
Excluir  
Para excluir aspas, selecione as aspas (s) que deseja remover da lista e clique neste botão.
Editar 
Clique neste botão para editar a citação atualmente Selecionadoda. Isso se aplica somente 
para um citar de cada vez.
Ordem 
Clique neste botão para criar uma nova ordem de citação selecionada.
Fatura  
Clique neste botão para criar uma nova fatura da citação selecionada.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como a citação aparecerá quando impresso, salvo como um 
documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Impressão  
Clique neste botão para imprimir o quote(s) atualmente selecionado.
Email 
Use este botão para enviar um ou mais quote(s) selecionado como um documento PDF para 
um destinatário via e-mail. Você será solicitado a fornecer um endereço de e-mail.
Fax 
Use este botão para enviar um ou mais quote(s) selecionado para um destinatário através do 
fax. Você será solicitado a fornecer um número de fax.
Salvar 
Clique neste botão para salvar o quote(s) selecionado como um arquivo PDF no seu 
computador.
Além disso, as seguintes funções estão disponíveis nos menus:
Encontrar a citação 
Selecione esta opção para abrir uma caixa de diálogo que permite que você pesquisar a lista 
com base no número de citação.
Encontrar a próxima citação 
Selecione esta opção para saltar para o próximo item encontrado depois de realizada a função 
de pesquisa. Você também pode pressionar F3 para destacar rapidamente a próxima 
correspondência na lista.
Citações de importação de CSV 
Se você tem uma lista de cotações para importar de outro programa, selecione esta opção. 
Consulte o tópico de Selecionar campos de dados de arquivo CSV neste manual para obter 
mais informações sobre como importar uma lista de Cotações.
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Referências de tela - Selecione a lista de cotação
Use esta tela para selecionar uma citação. Aqui você verá uma lista de todas as citações que 
factura Express criou.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as citações listadas 
por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período de 
data. Use o recurso de pesquisa de 'palavra-chave ' para selecionar Cotações baseadas o 
texto inserido.
Selecione 
Clique neste botão para selecionar a citação destacada.
Encontrar a citação 
Selecione esta opção para abrir uma caixa de diálogo que permite que você pesquisar a lista 
com base no número de citação.
Encontrar a próxima citação 
Selecione esta opção para saltar para o próximo item encontrado depois de realizada a função 
de pesquisa. Você também pode pressionar F3 para destacar rapidamente a próxima 
correspondência na lista.
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Referências de tela - Lista de ordens
Use esta tela para gerenciar suas ordens. Aqui você verá uma lista de todas as ordens que 
factura Express criou.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as ordens listadas 
por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período de 
data. O seletor de 'Cliente' também pode ser usado para restringir ainda mais a seleção de 
ordem para um cliente específico, e o permite de seletor 'Exibir pedidos' que você escolher 
entre gravado ou elaborar ordens somente.
Novo  
Clique neste botão para criar uma nova ordem.
Excluir  
Para excluir as ordens, selecione as ordens (s) que deseja remover da lista e clique neste 
botão.
Editar 
Clique neste botão para editar a ordem atualmente Selecionadoda. Isso se aplica somente a 
uma ordem de cada vez.
Fatura  
Clique neste botão para criar uma nova fatura da ordem selecionada.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como a ordem aparecerá quando impresso, salvo como um 
documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Impressão  
Clique neste botão para imprimir as encomendas actualmente seleccionadas.
Email 
Use este botão para enviar um ou mais encomendas seleccionadas como um documento PDF 
para um destinatário via e-mail. Você será solicitado a fornecer um endereço de e-mail.
Fax 
Use este botão para enviar um ou mais encomendas seleccionadas para um destinatário 
através do fax. Você será solicitado a fornecer um número de fax.
Salvar 
Clique neste botão para salvar as encomendas actualmente seleccionadas como um arquivo 
PDF no seu computador.
Além disso, as seguintes funções estão disponíveis nos menus:
Encontrar a ordem 
Selecione esta opção para abrir uma caixa de diálogo que permite que você pesquisar a lista 
com base no número de ordem.
Encontrar a seguinte ordem 
Selecione esta opção para saltar para o próximo item encontrado depois de realizada a função 
de pesquisa. Você também pode pressionar F3 para destacar rapidamente a próxima 
correspondência na lista.
Pedidos de importação de CSV 
Se você tem uma lista de pedidos para importar de outro programa, selecione esta opção. 
Consulte o tópico de Selecionar campos de dados de arquivo CSV neste manual para obter 
mais informações sobre como importar uma lista de pedidos.
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Referências de tela - Selecione a lista de ordem
Use esta tela para selecionar uma ordem. Aqui você verá uma lista de todas as ordens que 
factura Express criou.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as ordens listadas 
por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período de 
data. O seletor de 'Cliente' também pode ser usado para restringir ainda mais a seleção de 
ordem para um cliente específico, e o permite de seletor 'Exibir pedidos' que você escolher 
entre gravado ou elaborar ordens somente.
Selecione 
Clique neste botão para selecionar a ordem de destaque.
Encontrar a ordem 
Clique aqui para abrir uma caixa de diálogo que permite que você pesquisar a lista com base 
no número de ordem.
Encontrar a seguinte ordem 
Clique aqui para saltar para o próximo item encontrado depois de realizada a função de 
pesquisa. Você também pode pressionar F3 para destacar rapidamente a próxima 
correspondência na lista.

116



Referências de tela - Lista de pedidos recorrentes
Use esta tela para gerenciar seus pedidos recorrentes. Aqui você verá uma lista de todos os 
pedidos recorrentes que factura Express criou.
Novo  
Clique neste botão para criar uma nova ordem recorrente.
Excluir  
Para excluir pedidos recorrentes, selecione o recorrente liminares de caráter que você deseja 
remover da lista e clique neste botão.
Editar 
Clique neste botão para editar a ordem recorrente atualmente Selecionadoda. Isso se aplica 
somente a uma ordem recorrente de cada vez.
Agenda 
Clique neste botão para visualizar ou alterar o agendamento para o pedido selecionado e 
recorrente.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como a ordem recorrente aparecerá quando impresso, salvo 
como um documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Encontrar ordem recorrente 
Selecione esta opção para abrir a janela de encontrar ordem recorrentes. A partir daqui, digite 
o nome de ordem que você deseja procurar para localizá-lo na lista.
Encontrar o próximo pedido recorrente  
Selecione esta opção para localizar a próxima ordem na lista com o último termo procurado, 
ou use o atalho F3 para localizar a próxima ordem na lista.
Executar 
Clique neste botão para gerar todas as ordens atualmente devidas para o pedido recorrente 
selecionado, de acordo com sua programação.
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Referências de tela - Lista de pagamentos
Use esta tela para gerenciar seus pagamentos. Aqui você verá uma lista de todos os 
pagamentos que tenha recebido uma factura Express.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar os pagamentos 
listados por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período 
de data. O seletor de 'Cliente' também pode ser usado para restringir ainda mais a seleção de 
pagamento para um cliente específico.
Novo  
Clique neste botão para criar um novo pagamento.
Excluir  
Para excluir os pagamentos, selecione os pagamentos (s) que deseja remover da lista e clique 
neste botão.
Editar 
Clique neste botão para editar o pagamento atualmente selecionado. Isto só se aplica a um 
pagamento de cada vez.
Restituição  
Clique neste botão para aplicar um reembolso relativo ao pagamento selecionado.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como o pagamento aparecerá quando impresso, salvo como um 
documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Impressão  
Clique neste botão para imprimir os pagamentos atualmente selecionados.
Email 
Use este botão para enviar um ou mais pagamentos seleccionados como um documento PDF 
para um destinatário via e-mail. Você será solicitado a fornecer um endereço de e-mail.
Fax 
Use este botão para enviar um ou mais pagamentos selecionados para um destinatário 
através do fax. Você será solicitado a fornecer um número de fax.
Salvar 
Clique neste botão para salvar os pagamentos atualmente selecionados como um arquivo 
PDF no seu computador.
Cartão de crédito 
Clique aqui se você quer cobrar o cliente com o cartão de crédito. Você deve ter definido a 
conta de pagamento (cartão de crédito gateway) em Opções on a guia de pagamentos, bem 
como inserido informações de cartão de crédito personalizado do cliente na listagem.
Encontrar o pagamento 
Use esta caixa de diálogo para procurar um pagamento desejado na lista. Você pode 
pesquisar por data, número de identificação do pagamento ou do cliente.
Encontrar o próximo pagamento  
Os comandos encontrar pagamento e encontrar próximo trabalham juntos. A opção de usar 
encontrar próximo pagamento aparece depois que você usar encontrar pagamento. Encontre 
o próximo pagamento será encontrar o próximo pagamento com os mesmos critérios de busca 
que você inseriu no pagamento de encontrar.
Quando usando encontrar próximo pagamento, depois que você tiver rolado através de todos 
os pagamentos com correspondência de critérios de busca encontrar o pagamento, uma 
janela pop-up irá notificar que "nenhum pagamento mais correspondência '(critérios de 
pesquisa)' pode ser encontrado."
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Nota: Se você excluir os critérios de pesquisa de caixa de texto no pagamento de encontrar e 
clique Okey, uma janela pop-up irá notificar 'Sem correspondência ' pode ser encontrado. ". A 
função de encontrar o próximo pagamento agora vai ser cinza para fora e respondidos. A 
função de encontrar o próximo pagamento estará disponível novamente após usar localizar o 
pagamento.
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Referências de tela - Lista de restituições
Use esta tela para gerenciar o seu reembolso. Aqui você verá uma lista de todas as 
restituições que factura Express tenha processado.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as restituições 
listadas por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período 
de data. O seletor de 'Cliente' também pode ser usado para restringir ainda mais a seleção de 
reembolso para um cliente específico.
Novo  
Clique neste botão para criar um novo reembolso.
Excluir  
Para excluir refund(s), selecione o refund(s) que você deseja remover da lista e clique neste 
botão.
Editar 
Clique neste botão para editar o reembolso atualmente selecionado. Isso se aplica somente a 
um reembolso de cada vez.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como o reembolso aparecerá quando impresso, salvo como um 
documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Impressão  
Clique neste botão para imprimir o refund(s) atualmente selecionado.
Email 
Use este botão para enviar um ou mais refund(s) selecionado como um documento PDF para 
um destinatário via e-mail. Você será solicitado a fornecer um endereço de e-mail.
Fax 
Use este botão para enviar um ou mais refund(s) selecionado para um destinatário através do 
fax. Você será solicitado a fornecer um número de fax.
Salvar 
Clique neste botão para salvar o refund(s) selecionado como um arquivo PDF no seu 
computador.
Cartão de crédito 
Clique aqui se você quiser reembolsar o cliente no seu cartão de crédito. Você deve ter 
definido a conta de pagamento (cartão de crédito gateway) em Opções on a guia de 
pagamentos, bem como inserido informações de cartão de crédito personalizado do cliente na 
listagem.
Encontrar o reembolso 
Use esta caixa de diálogo para procurar um reembolso desejado na lista. Você pode 
pesquisar por data, número de identificação do reembolso ou do cliente.
Encontrar a próxima restituição 
Os comandos encontrar reembolsar e Localizar próxima restituição trabalham juntos. A opção 
de usar Localizar próxima restituição aparece depois que você usar encontrar reembolso. 
Descobrir próxima restituição será a próxima restituição com os mesmos critérios de busca 
que você inseriu no encontrar de reembolso.
Quando usando Localizar próxima restituição, depois que você tiver rolado através de todos 
os reembolsos com harmonização de critérios de busca de encontrar a restituição, uma janela 
pop-up irá notificar que "não mais restituições correspondência '(critérios de pesquisa)' podem 
ser encontradas."
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Nota: Se você excluir os critérios de pesquisa de caixa de texto no encontrar de reembolso e 
clique Okey, uma janela pop-up irá notificar 'Sem correspondência ' pode ser encontrado. ". A 
função de Localizar próxima restituição agora vai ser cinza para fora e respondidos. A função 
de Localizar próxima restituição estará disponível novamente depois que você usar encontrar 
reembolso.
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Referências de tela - Lista de clientes
Use esta tela para gerenciar seus registros de cliente. Aqui você verá uma lista de todos os 
clientes que factura Express está ciente de.
Note que quando a lista de clientes é acessada através das janelas de fatura, ordem, citações, 
notas de crédito novo e recibo que os botões de fatura, cotação, ordem, pagamento e 
declaração e alguns menus e itens de menu não serão exibidos na janela de lista.

Barra de ferramentas
Selecione 

Quando acessado através da nota fiscal, ordem, citação, Nova nota de crédito ou janela de 
recepção, este botão irá adicionar o cliente selecionado no documento.
Adicionar 
Clique neste botão para adicionar um novo registro de cliente.
Excluir  
Para excluir registros de cliente, selecione os clientes que você deseja remover da lista e 
clique neste botão.
Editar 
Clique neste botão para editar o registro do cliente selecionado.
Citação  
Clique neste botão para criar uma nova cotação para o cliente selecionado.
Ordem 
Clique neste botão para criar uma nova ordem para o cliente selecionado.
Fatura  
Clique neste botão para criar uma nova fatura para o cliente selecionado.
Pagamento  
Clique neste botão para receber um pagamento para o cliente selecionado.
Declaração 
Este botão fornece várias ações de instrução para o cliente selecionado no momento.
● Imprimir - imprimir uma declaração para o cliente diretamente para uma impressora.
● Visualizar impressão - Ver declaração do cliente como ele seria publicada, mas do seu 

computador em vez de tela.
● Email - Enviar uma declaração para o cliente selecionado em formato PDF via e-mail. 

Você será solicitado a confirmar o endereço de e-mail do destinatário.
● Fax - Enviar uma declaração para o cliente selecionado através do fax.
● Salvar como PDF - salve uma instrução como um arquivo PDF no seu computador.
Salvar 
Este botão fornece que vários salvar as ações para o cliente selecionado no momento.
● Salvar como PDF - salve um registro de cliente atualmente selecionado como um 

arquivo PDF no seu computador.
● Salve como CSV - salve um registro de cliente selecionado como um arquivo CSV no 

seu computador.
Grupo de clientes de exibição  

Clique sobre esta gota para baixo para o filtro e exibir apenas os clientes pertencentes a um 
grupo de clientes específicos.
Para criar grupos de clientes, consulte o tópico de Grupos de clientes sob a seção de 
referências de tela deste manual de ajuda.
Clientes inativos de exibição 
Marque esta caixa para incluir na lista os clientes também que são marcados como inativos.
Para marcar um cliente inativo, consulte o tópico de cliente  .

Menu de cliente
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Além de algumas das funções disponíveis na barra de ferramentas, no menu de cliente 
oferece as seguintes opções:

Pessoa de vendas mudança  
Esta opção pode ser usada para mudar uma pessoa de vendas para o cliente selecionado.
Grupo de mudança  
Esta opção pode ser usada para alterar um grupo para o cliente selecionado.
Cliente de e-mail 
Envie um e-mail para o cliente selecionado. Configurações de e-mail estão disponíveis a 
partir de outra página da Opções.
Telefone do cliente 
Ligue para o cliente selecionado usando Express falar. Saiba mais sobre Express falar em 
nch.com.au/talk/index.html .
Encontrar o cliente 
Selecione esta opção para abrir a janela do cliente encontrar. A partir daqui, digite um 
nome de cliente, vendedor ou número de telefone que você deseja procurar para localizá-lo 
na lista.
Encontrar o próximo cliente 
Selecione esta opção para encontrar o próximo cliente na lista com o último termo 
procurado, ou use o atalho para localizar o próximo cliente na lista.
Gerenciar grupos de clientes  
Ao criar um perfil de cliente, você tem a opção de atribuir-lhes a um grupo de clientes. 
Grupos de clientes devem existir antes que os clientes podem ser atribuídos a eles. 
Consulte o tópico de ajuda Grupos de clientes na seção de referências de tela para obter 
mais informações.
Clientes de importação de CSV 
Se você tem uma lista existente de clientes em um arquivo csv, use esta opção para 
importar suas informações para a lista de clientes da fatura Express. Observe que factura 
Express não importa o saldo do cliente. A fim de definir o balanço de um cliente, você pode 
importar uma lista de facturas, ou defina o campo "Saldo inicial" usando o botão Editar.
Importar clientes do Outlook  
Use esta opção para importar sua lista de clientes de seu livro de endereços do Outlook.
Clientes de importação de outros negócios  
Esta opção pode ser usada para importar sua lista de clientes de outro negócio na factura 
Express...
Exportação para CSV (para mala direta) 
Use esta opção para exportar sua lista de clientes, se você precisa usá-lo para mala direta.
Recalcular o saldo do cliente  
Se você atualizou um registro de cliente e não vejo a mudança reflectida na lista, use esta 
opção para recalcular os saldos.
Envelopes  
Expresso na factura é capaz de imprimir envelopes endereçados a um cliente. Para criar 
envelopes para clientes específicos, selecione um cliente na lista e em seguida, acessar o 
menu de cliente -> Envelope. Escolha uma das seguintes ações no menu de Envelope:
● Imprimir - imprime o envelope(s) diretamente a uma impressora. Você pode selecionar 

vários clientes para esta ação.
● Impress
● Salvar como PDF - salve um envelope como um arquivo PDF no seu computador.
Fechar 
Use esta opção para fechar a janela de lista de clientes.

Menu relatório
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Além das funções disponíveis na barra de ferramentas, menu relatório também oferece as 
seguintes opções:

Salve como CSV 
Salve o relatório como um arquivo CSV.

Etiqueta de envio
Para criar uma etiqueta de envio para um cliente, use o menu de etiqueta de remessa. Nota: 
O Menu de etiqueta de envio não está disponível quando acessado através das janelas de 
fatura, cotação, ordem ou pagamento de novo.

Etiqueta de envio de visualização 
Abra uma visualização da etiqueta de envio do cliente selecionado.
Imprimir a etiqueta de envio 
Imprima uma cópia da etiqueta de remessa do cliente selecionado.
Etiqueta de envio de e-mail 
E-mail a etiqueta de envio do cliente selecionado.
Etiqueta de envio de fax  
Um fax com a etiqueta de remessa do cliente selecionado.
Salvar como PDF 
Salve a etiqueta de envio do cliente selecionado como um arquivo PDF.
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Referências de tela - Lista de itens
Use esta tela para gerenciar seus itens. Você pode abrir a lista de itens da tela principal, 
clique no botão exibir na barra de ferramentas e selecionar itens. Aqui, você verá uma lista de 
todos os itens que tenham sido inseridos em fatura Express.

Botões de barra de ferramentas
Adicionar 

Clique neste botão para adicionar um novo registro de item.
Excluir  
Para excluir registros de itens, selecione os itens que você deseja remover da lista e clique 
neste botão.
Editar 
Clique neste botão para editar o registro do item atualmente selecionado.
Imprimir para 
Clique neste botão para imprimir o registro do item atualmente selecionado.

Item de menu
Além das opções na barra de ferramentas, o Item de menu também inclui opções para o 
seguinte:

Encontrar o Item 
Selecione esta opção para abrir a janela de localizar o Item. A partir daqui, digite o nome do 
item que você deseja procurar para localizá-lo na lista.
Encontrar o próximo Item 
Selecione esta opção para localizar o próximo item na lista com o último termo procurado, ou 
use o atalho F3 para localizar o próximo item na lista.
Importar itens de CSV 
Para importar itens para expressar a factura de uma lista CSV, selecione esta opção.
Importar itens de outras empresas  
Para importar itens de outro negócio fatura Express, selecione esta opção.
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Referências de tela - Visualização de impressão
A janela de visualização exibe cada página do documento como ele será impresso pela 
impressora.
Editar (se disponível) 
Você pode editar este documento clicando no botão Editar.
Isto irá fechar a janela de visualização e abrir o Editar caixa de diálogo fatura para que você 
modifique o registro atual.
Imprimir (se disponível)  
Você pode imprimir o documento clicando no botão Imprimir.
Isto irá abrir a seleção de impressora e a caixa de diálogo Configurações, onde você pode 
selecionar quais páginas do documento para imprimir.
Email 
Você pode enviar este documento clicando no botão de E-mail.
Isto irá abrir uma janela para digitar o endereço de e-mail do destinatário e uma mensagem 
opcional e irá enviar um e-mail para o endereço digitado com o documento como um anexo.
Fax (se disponível) 
Você pode fax este documento clicando no botão de Fax.
Isto irá abrir uma janela para digitar o número de fax desejado e vai enviar por fax o 
documento para o número digitado.
Salvar em PDF (se disponível) 
Se você deseja salvar o registro, em PDF, você pode fazê-lo no botão Salvar PDF.
Isto irá abrir uma janela de navegador de arquivo e deixará você escolher onde deseja que o 
arquivo PDF para ser salvo.
Definir o recorrente (se disponível) 
Se você deseja salvar a fatura atual para uma factura recorrente, você pode fazer isso através 
do botão Definir recorrentes.
Isto abrirá a janela de recorrentes factura cronograma para definir as opções relacionadas 
com uma factura recorrente.
Aplicar o pagamento (se disponível) 
Se você deseja aplicar um pagamento para a fatura atual, você pode fazê-lo através do botão 
de pagamento aplicam-se.
Isto irá abrir a janela de método de pagamento para você especificar o modo de pagamento e 
verificar o valor a ser pago.
Definir logotipo (se disponível) 
Se você não definir o logotipo da empresa, você pode fazê-lo através do botão com o logotipo 
definido.
Isto irá abrir uma janela de navegador de arquivo onde você pode procurar e selecione o 
logotipo da sua empresa.
Excluir (se disponível)  
Isto pedirá para você a confirmação antes de excluir o registro de fatura.
Fatura de Layout (se disponível) 
Se você deseja aplicar algumas personalizações em sua fatura, você pode fazê-lo através do 
botão Layout de nota fiscal.
Isso abrirá a página de factura estilo de seu Opções window.
Previous e Next (se disponível) 
Use os botões próximo e anterior para ver cada página do documento quando há mais de uma 
página para imprimir.
Fechar 
Botão Fechar fecha a janela.
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Referências de tela - Digite o nome do novo grupo
Use esta caixa de diálogo para editar o nome do grupo do cliente.
Digite o nome do novo grupo  
Digite um novo nome de grupo que irá substituir o atual nome de grupo.
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Referências de tela - Lista de vendedores
Use esta tela para gerenciar seus vendedores. Aqui você verá uma lista de todos os 
vendedores que factura Express está ciente de.
Adicionar 
Clique neste botão para adicionar um novo registro de vendedor.
Excluir  
Para excluir registros de vendedor, selecione o vendedor que você deseja remover da lista e 
clique neste botão.
Editar 
Clique neste botão para editar o registro do vendedor selecionado.
Encontrar o vendedor 
Use esta caixa de diálogo para procurar um vendedor desejado na lista. Você pode pesquisar 
por nome.
Encontrar o próximo vendedor  
Os comandos vendedor encontrar e encontrar próximo vendedor trabalham juntos. A opção de 
usar encontrar próximo vendedor aparece depois que você usar encontrar vendedor. Encontre 
próximo vendedor irá encontrar o vendedor vem com os mesmos critérios de pesquisa 
inseridos na encontrar vendedor.
Quando usando encontrar próximo vendedor, depois que você tiver rolado através de todos os 
vendedores combinando com critérios de busca de encontrar o vendedor, uma janela pop-up 
irá notificar que "nenhum vendedor mais correspondência '(critérios de pesquisa)' pode ser 
encontrado."
Nota: Se você excluir os critérios de pesquisa da caixa de texto em encontrar vendedor e 
clicar Okey, uma janela pop-up irá notificar 'Sem correspondência ' pode ser encontrado. ". A 
função de encontrar próximo vendedor agora vai ser cinza para fora e respondidos. A função 
de encontrar próximo vendedor estará disponível novamente depois que você usar encontrar 
vendedor.
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Referências de tela - Lista de notas de crédito
Use esta tela para gerenciar suas notas de crédito. Aqui você verá uma lista de todas as notas 
de crédito que tenha recebido uma factura Express.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as notas de crédito 
listadas por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período 
de data. O seletor de 'Cliente' também pode ser usado para restringir ainda mais a seleção de 
notas de crédito de um cliente específico.
Selecione (somente disponível a partir do windows nova nota de crédito e lista de 
facturas) 
Aplicam-se a nota de crédito selecionada em direção a uma conta de clientes (se proveniente 
da lista de facturas), ou selecioná-lo como a nota de crédito de projecto (se proveniente da 
nova janela de nota de crédito).
Novo (se disponível)  
Clique neste botão para criar uma nova nota de crédito.
Excluir (se disponível)  
Para excluir notas de crédito, selecione o credit note(s) que você deseja remover da lista e 
clique neste botão.
Editar (se disponível) 
Clique neste botão para editar a nota de crédito atualmente Selecionadoda. Isto só se aplica a 
uma nota de crédito de cada vez. Edição não é permitida para notas de crédito já aplicadas.
Aplicar (se disponível) 
Clique neste botão para aplicar a nota de crédito atualmente Selecionadoda no sentido de 
uma fatura existente.
Desfazer o crédito (se disponível) 
Clique nesse botão para desfazer o crédito aplicado a facturas da nota de crédito selecionada.
Encontrar a nota de crédito 
Use esta caixa de diálogo para procurar uma nota de crédito desejada na lista. Você pode 
pesquisar por data, número de identificação da nota de crédito, número de identificação da 
nota fiscal ou do cliente.
Encontrar a próxima nota de crédito 
Os comandos de nota de crédito de encontrar e Localizar próxima nota de crédito trabalham 
juntos. A opção de usar Localizar próxima nota de crédito aparece depois que você usar 
encontrar a nota de crédito. Descobrir na próxima nota de crédito será a próxima nota de 
crédito, com os mesmos critérios de busca que você entrou na nota de crédito de encontrar.
Quando usando Localizar próxima nota crédito, depois que você tiver rolado através de todas 
as notas de crédito, com critérios de correspondência de busca de encontrar nota de crédito, 
uma janela pop-up irá notificar que "Não há mais notas de crédito correspondente '(critérios de 
pesquisa)' podem ser encontrados."
Nota: Se você excluir os critérios de pesquisa da caixa de texto na nota de crédito de 
encontrar e clicar Okey, uma janela pop-up irá notificar 'Sem correspondência ' pode ser 
encontrado. ". A função de Localizar próxima nota de crédito agora vai ser cinza para fora e 
respondidos. A função de Localizar próxima nota de crédito estará disponível novamente 
depois que você usar encontrar a nota de crédito.
Visualizar 
Clique neste botão para ver como a nota de crédito aparecerá quando impresso, salvo como 
um documento PDF ou por e-mail para um cliente.
Impressão  
Clique neste botão para imprimir o credit note(s) atualmente selecionado.
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Email
Use este botão para enviar um ou mais credit note(s) selecionado como um documento PDF 
para um destinatário via e-mail. Você será solicitado a fornecer um endereço de e-mail.
Fax 
Use este botão para enviar um ou mais credit note(s) selecionado para um destinatário 
através do fax. Você será solicitado a fornecer um número de fax.
Salvar 
Clique neste botão para salvar o credit note(s) selecionado como um arquivo PDF no seu 
computador.
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Referências de tela - Selecione a lista de nota de 
crédito
Use esta tela para selecionar uma nota de crédito. Aqui você verá uma lista de todas as notas 
de crédito que tenha recebido uma factura Express.
É possível refinar o conteúdo desta lista usando os controles de filtro interativo abaixo da 
barra de botões principal. Você pode usar o seletor de 'Período' para filtrar as notas de crédito 
listadas por data e o 'Start' e selecionadores de 'Fim' podem ser usados para ajustar o período 
de data. O seletor de 'Cliente' também pode ser usado para restringir ainda mais a seleção de 
notas de crédito de um cliente específico.
Selecione 
Clique neste botão para selecionar a nota de crédito destacada.
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Referências de tela - Nova nota de crédito
A caixa de diálogo Nova nota de crédito é onde uma nova nota de crédito é criada. Para abrir 
esta caixa de diálogo, clique em nova nota de crédito  no menu factura  .
Preencha os dados para a nota de crédito.
Criar a partir 
Para criar uma nova nota de crédito de um anterior factura ou nota de crédito de projecto, 
selecione o tipo de menu de gota para abrir a lista de fatura, ou o projecto de lista de notas de 
crédito. Clique a factura ou nota de crédito que você precisa, em seguida, clique em seleciona
r  para preencher os detalhes sobre a nova nota de crédito.
Nota de crédito ao cliente 
Digite o nome do cliente ou use o menu de gota para seleccionar um cliente anterior. 
Adicionar um novo cliente para este campo irá criar um registro para que o cliente, que você 
pode terminar mais tarde com seus detalhes do contato na Lista de clientes .
Endereço do cliente  
Digite o endereço do cliente.
Data 
Selecione a data da nota de crédito.
Vendedor 
Insira o vendedor esta nota de crédito, ou selecione o menu de gota de um vendedor.
Fatura  
Este campo exibe a factura para que esta nota de crédito tenha sido aplicado.
Imposto  
Selecione qualquer opção especial de imposto sobre vendas, por exemplo. Se este é um 
cliente especial que é isento de imposto sobre vendas (por exemplo, um cliente estrangeiro).
Itens de nota de crédito 
Esta é a lista de itens da nota de crédito. Clique no botão Adicionar para adicionar um novo 
item, clique dentro das células de Item ou descrição para acessar um menu de gota onde você 
pode selecionar um item, ou digite o nome de um novo item. Novos itens serão adicionados 
automaticamente à Lista de itens. Altere a quantidade ou o valor unitário digitando um novo 
valor. Remova um item clicando no "X" vermelho no canto direito da entrada do item.
Cabeçalhos da lista de itens 
Texto do cabeçalho da lista de itens pode ser alterado selecionando texto pré-definido ou 
especificando um personalizado. Você também pode modificar a ordem das colunas, para 
atender às suas necessidades de negócios.
● Textos pré-definidos Selecione um texto pré-definido para aplicá-la para o cabeçalho da 

coluna atual.
● Alterar o texto de cabeçalho de coluna... 

Selecione essa opção para especificar um texto personalizado para o cabeçalho da coluna 
atual.

● Reordene colunas...  
Selecione esta opção para reorganizar a ordem das colunas. Por favor, note que as 
colunas são dispostas da esquerda para a direita.

Adicionar o desconto  Clique no botão Adicionar desconto para aplicar um desconto para 
todos os itens, ou para um item de linha. Consulte o tópico da ajuda Aplicam-se descontos  
para obter mais informações sobre descontos.
Comentários 
Estas notas são impressos na parte inferior da nota de crédito.
Comentários de privado  
Estas são notas para uso interno apenas eles não são impressos na nota de crédito.
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Total
Este é o imposto sobre vendas e a exibição total. Se você acha que o cálculo do imposto 
sobre vendas está errado, consulte a guia imposto de opções.
Registro 
Clique neste botão para gravar somente ou salvar a nota de crédito como um rascunho. Para 
gravar e imprimir, e-mail ou fax clique na lista suspensa e selecione uma ação. Você também 
pode optar por salvar e visualizar o que permite que você imprima, E-mail ou fax a nota de 
crédito sem gravá-lo.
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Referências de tela - Etiqueta de envio
Use esta caixa de diálogo para definir as instruções de remessa que serão impressas em uma 
etiqueta de remessa.
Por favor, digite as instruções de envio 
Insira as instruções que serão impressas em uma etiqueta de remessa.
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Referências de tela - Alterar grupo de cliente
Use esta caixa de diálogo para alterar a associação de grupo de um cliente.
Selecione novo grupo de clientes. 
Selecione um grupo de clientes na lista suspensa.
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Referências de tela - Vendedor de mudança
Use esta caixa de diálogo para alterar o vendedor associado a um cliente.
Selecione novo vendedor.  
Selecione um vendedor no menu suspenso.
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Referências de tela - Digite o novo nome da 
coluna
Use esta caixa de diálogo para editar o nome da coluna.
Digite o novo nome da coluna 
Insira um novo nome de coluna que substituirá o nome da coluna atual.
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Referências de tela - Restituição
A janela de reembolsos de fatura expressa permite adicionar, excluir ou editar reembolsos. 
Para emitir um reembolso, primeiro abra a lista reembolsos clicando em Exibir e selecionando 
reembolsos e, em seguida, selecione o botão Adicionar na barra de ferramentas.
Restituição
Data:  
Entrar a data em que o reembolso foi emitido (não a data da fatura).
Cliente: 
Selecione o cliente no menu suspenso.
Quantidade: 
Insira o valor a ser reembolsado.
Método:  
Selecione o método de reembolso.
Número de referência:  
Insira um número de referência que possa ser usado para associar faturas ou pagamentos.
Atualizar contas expressas:  
Verifique se você deseja atualizar as informações da conta no software da conta expressa.
Cobrar cliente via online cartão de crédito gateway:  
Verifique se você deseja cobrar o cliente pelo cartão de crédito. Você deve ter definido a conta 
de pagamento em opções na guia gateways de cartão de crédito, bem como inseriu as 
informações personalizadas do cartão de crédito do cliente em sua listagem de clientes.
Facturas  
Uma lista de faturas que têm pagamentos aplicados a eles e pode ser reembolsado. Edite os 
montantes a reembolsar aqui.
Registro 
Clique neste botão para gravar o reembolso. Para selecionar a ação (gravar e imprimir), clique 
na lista suspensa.
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Referências de tela - Encontrar a chave cadeia de 
caracteres
Use esta caixa de diálogo para procurar uma cadeia de caracteres desejada na lista. 
Pressione Ctrl+F  na janela de lista para abrir esta caixa de diálogo.
Digite o termo de pesquisa aqui 
Insira o termo de pesquisa desejado na caixa de texto fornecida abaixo para encontrar os 
dados correspondentes na janela da lista.
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Referências de tela - Autorizar as configurações 
da conta
Autorizar as configurações da conta
Login:
Insira um ID de login Obtido em Authorize.Net
Chave de transação:
Insira uma chave de transação Obtida de Authorize.Net
URL do portal:
Insira o gateway Authorize.Net. Ele deve ser https://secure.authorize.net/gateway/transact.dll 
para uma conta normal, ou https://test.authorize.net/gateway/transact.dll para uma conta de 
teste.
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Referências de tela - Configurações de conta 
eWay
Configurações de conta eWay
CustomerID:
Insira um ID de cliente obtido do eWay.
URL do portal:
Insira o gateway eWay. URLs típicas são 
https://www.eway.com.au/gateway_cvn/xmltest/testpage.asp para uma conta de teste e 
https://www.eway.com.au/gateway_cvn/xmlpayment.asp para uma conta ao vivo.
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Referências de tela - Paypal Payflow Pro conta 
configurações
As configurações da conta PayPal (Payflow Pro / pagamentos PayPal Pro)
Parceiro:
Digite o parceiro PayPal (geralmente PayPal). Use as mesmas credenciais que você usaria 
para fazer login em https://manager.paypal.com.
Login de comerciante:
Digite seu login de comerciante
Usuário:
Normalmente, isso é o mesmo que o login do comerciante
Senha:
Digite a senha para sua conta de comerciante PayPal
Esta é uma conta de teste (ver ajuda)
Verifique isso para usar o modo de teste em vez de executar transações ao vivo. Para usar o 
modo de teste, você pode precisar criar uma conta sandbox em https://sandbox.paypal.com e, 
em seguida, digite o seu endereço de e-mail sandbox em http://manager.paypal.com em 
configurações de serviço-> hospedado checkout Pages-> configuração. (Fonte: 
https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/developer/docs/pdf/payflowgateway_guide.pdf
19 de julho de 2013 p. 50)
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Referências de tela - Configurações de conta 
PayPal
Conta PayPal
Username de API:
Digite um nome de usuário da API que você obteve do PayPal
Senha da API:
Digite uma senha de API que você obteve do PayPal
URL do portal:
Digite o gateway do PayPal. Normalmente, https://api-3t.paypal.com/nvp
Credenciais de API
Do lado do cliente SSL
Selecione esta opção se você estiver usando um certificado.
3-token de autenticação
Selecione esta opção se você estiver usando uma assinatura.
Assinatura:
Assinatura para autenticação de 3 tokens
Senha do certificado:
Senha do arquivo de certificado para SSL do lado do cliente
Caminho de arquivo completo do arquivo de certificado para SSL do lado do cliente.
Teste de Conexão
Clique aqui para verificar a conexão com o gateway usando as credenciais fornecidas.
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Referências de tela - Configurações de conta
Se você estiver usando uma DLL de gateway de cartão de crédito de terceiros, insira a cadeia 
de caracteres de logon codificada por URL completa aqui.
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Referências de tela - Detalhes para exportar para 
EDI
Esta caixa de diálogo permite que você defina os dados necessários para o envio do 
documento EDI.
Qualificador de remetente
Identificador e qualificador de remetente devem identificam você como um fornecedor.
Qualificador de receptor
Identificador e o receptor qualificador devem identificar com exclusividade um receptor de s.
Códigos de aplicação
Os códigos de remetente e receptor do aplicativo devem identificar exclusivamente o 
remetente e o destinatário das faturas. Mesmo que o identificador do remetente e receptor ID 
qualificador respectivamente.
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Referências de tela - Adicionar Item
Quantidade:
Insira a quantidade de item.
Código do artigo:
Insira ou selecione o código curto exclusivo para o item que você gostaria de adicionar ou 
editar.
Descrição:
Insira a descrição completa que deseja exibir quando impressa.
Fiscal:
Selecione a taxa de imposto que se aplica. Se você só vê nenhum você pode precisar 
configurar as opções de imposto (Opções from a janela principal, em seguida, clique na guia 
imposto).
Preço unitário:
Insira o preço unitário do item.
Desconto:
Insira o desconto para o item.
Itens em estoque:
Exibir o estoque de item.
Quantidade de aviso:
Exibir a quantidade de aviso do item.
Salvar as alterações para este item
Verifique este controle a fim conservar mudanças ao artigo atual.
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Referências de tela - Conta de usuário
Cada conta de interface da Web é identificada pelo seu endereço de e-mail. Para configurar 
ou editar uma conta de usuário, clique no botão% L_OPTIONS %na barra de ferramentas, 
clique no íconeAcesso Webe clique no botãoAdicionarpara configurar uma nova conta de 
usuário, ou selecione uma conta de usuário existente e clique no botãoEditarBotão.
Nome para exibição:
Introduza o nome de utilizador. Isso é usado para fins de exibição na guia acesso à Web.
Endereço de e-mail:
Isso é usado para identificar exclusivamente o usuário. O usuário entrará em seu e-mail 
quando fizerem login na interface da Web. O endereço de e-mail também é usado pelo 
usuário para recuperar uma senha perdida ou esquecida.
Senha:
Introduza a palavra-passe para este utilizador. O usuário usará essa senha para fazer login na 
interface da Web. Eles podem alterar sua senha na interface da Web clicando no link alterar 
senha em ações na barra lateral direita.
Senha novamente:
Introduza a palavra-passe para este utilizador novamente, para se certificar de que foi 
introduzido correctamente.
Conta ativada
Marque esta opção para ativar a conta. Se a conta estiver desativada, o usuário não poderá 
acessar a interface da Web.
Privilégios de usuário
Administrador
Assinalar esta opção permitirá que este usuário modificar outras preferências do usuário e às 
operações de adicionar/editar/remover.
Usuário
Assinalar esta opção permite que este usuário ser capaz de adicionar/editar/remover 
transações.
Visualizador de
Se assinalar esta opção permite que este usuário exibir as transações, mas não lhes permite 
a adicionar/editar/remover transacções.
Organizações
Esta é a lista de organizações que o usuário pode acessar. A lista contém quaisquer 
empresas que foram configuradas através do programa. Os usuários com privilégios de 
administrador têm permissão para acessar todas as organizações.
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Referências de tela - Backup de dados
É essencial que você faça backup de seus dados regularmente apenas no caso de algo der 
errado. Por favor, selecione uma das opções abaixo.
Opções de backup
Fazer backup em uma pasta de rede
Esta é uma boa opção se você está trabalhando em um escritório. Pergunte ao administrador 
de rede para criar uma pasta segura no servidor compartilhado. Selecione esta pasta e clique 
em backup. A pasta inteira do aplicativo será copiada para essa pasta. Se algo der errado 
(como um acidente de disco rígido) você apenas copia de volta a pasta e tudo será restaurado.
Backup em um CD ou DVD com Express Burn
Selecione esta opção para gravar todos os dados em disco usando o Express Burn. Ver
www.nch.com.au/burnpara saber mais sobre o Express Burn.
Fazer backup em uma unidade removível
Como alternativa, use esta opção para fazer backup de um disco rígido USB externo ou 
unidade flash USB chave. Por favor, considere utilizar o MEO para encriptar os ficheiros se 
utilizar suportes amovíveis.
Agendamento de backup
O backup pode ser agendado para ser executado ao mesmo tempo todos os dias.
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Referências de tela - Restaurar dados
Restaure os dados de um backup agendado ou manual.
Restaurar backup agendado
Selecione esta opção para restaurar a partir de um backup criado pelo Agendador de backup.
Ponto de restauração:
Selecione um ponto de restauração na lista de backups.
Restaurar backup manual
Selecione essa opção para selecionar um diretório no qual você fez backup manual dos dados.
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Referências de tela - Configurações de fax
Para enviar faxes, você precisa de um gateway eletrônico para enviar diretamente do seu PC 
usando protocolos de e-mail. Estale sobre a ligação recomendada dos gateways para mais 
informação.
Domínio de gateway (após @):
Para enviar faxes, você deve inserir o domínio do gateway (que é a parte após @). Por 
exemplo, para enviar um fax para [FaxNumber] @yourfaxco. com digite yourfaxco.com como o 
domínio.
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Referências de tela - Número de fax
Por favor, digite o número de telefone para o fax para enviar para.
Lembre-se este número de fax
Marque ' lembrar este número de fax ' para salvar o número para uso no futuro.
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Referências de tela - Endereço de e-mail
Por favor, digite o endereço de e-mail que você deseja enviar para. Isso precisa ser o 
endereço de e-mail completo, por exemplo, tom.jones@example.net. Para enviar para vários 
endereços de e-mail, separe cada endereço com uma vírgula.Para problemas com o envio de 
um e-mail, por favor, consulte esta página.
Lembre-se este endereço de e-mail
Se esta opção estiver disponível, marque ' salvar como e-mail... ' para salvar o endereço de 
e-mail para uso no futuro.
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Referências de tela - Visualização de impressão
A janela de visualização exibe cada página do documento como ele será impresso pela 
impressora. 
Imprimir (se disponível)  
Você pode imprimir o documento clicando no botão Imprimir.
Isso abrirá a caixa de diálogo de seleção e configurações da impressora, onde você pode 
selecionar quais páginas do documento serão impressas.
Anterior e seguinte  
Use os botões próximo e anterior para ver cada página do documento quando há mais de uma 
página para imprimir.
Fechar 
Botão Fechar fecha a janela.
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Referências de tela - Declarações do cliente
A caixa de diálogo declarações de cliente permite que você selecione vários clientes para 
gerar instruções para dentro de um determinado período de tempo. Há cinco métodos para 
gerar instruções: imprimir, Visualizar impressão, e-mail, fax ou salvar como um PDF. O 
método escolhido será aplicado a todos os clientes selecionados na lista.
Filtro de cliente
Verificar todos os
Marque esta caixa se quiser selecionar ou desmarcar todos os clientes
Selecione os clientes:
Esta é a lista dos clientes que Express Invoice irá gerar instruções para.
Ordenar por data
Se esta caixa de seleção estiver selecionada, as faturas em instruções serão classificadas por 
data em vez do número da fatura.
Selecione o período
Usar automaticamente o mês ou mais antigo devido
Se essa opção for selecionada, a data será a anterior deste mês (se mais de meio caminho), o 
mês passado ou um mês antes da data de vencimento da fatura mais antiga.
Digite o período de instrução
Se essa opção for selecionada, você pode inserir explicitamente o período para a fatura.
Data de início:
Insira a data (inclusive) a partir da qual as transações são mostradas nas instruções ou 
selecione a data de início no ícone de calendário.
Data de término:
Insira a data (inclusive) na qual as transações são mostradas nas instruções ou selecione a 
data de término no ícone de calendário.
Impressão
Marque esta opção para imprimir as instruções selecionadas.
Visualização de impressão
Marque esta opção para mostrar uma visualização de impressão das instruções selecionadas.
Email
Marque esta opção para enviar as instruções selecionadas para um endereço de e-mail.
Fax
Marque esta opção para enviar as instruções selecionadas por fax.
Salvar como PDF
Marque esta opção para salvar uma cópia das instruções selecionadas como documentos 
PDF.
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Referências de tela - Período de declaração
A caixa de diálogo período de instrução permite selecionar um período de tempo para gerar 
uma instrução de cliente. Esta caixa de diálogo é aberta quando um cliente é selecionado do
Lista de clientese o botão demonstrativo é clicado na barra de ferramentas.
Usar automaticamente o mês ou mais antigo devido
Se essa opção for selecionada, a data será a anterior deste mês (se mais de meio caminho), 
no último mês ou um mês antes da data de vencimento da fatura mais antiga.
Digite o período de instrução
Se essa opção for definida, você pode inserir explicitamente o período para a fatura.
Data de início:
Insira a data (inclusive) a partir da qual as transações são mostradas na instrução.
Data de término:
Insira a data (inclusive) à qual as transações são mostradas na instrução.
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Referências de tela - Atributos de texto
Esta janela é onde você ajusta as configurações de texto para um bloco de texto na fatura, 
que é uma opção acessível a partir da página de estilo Opções ~ Invoice.
Fonte:
Selecione a face da fonte para o texto.
Tamanho:
Selecione o tamanho da fonte para o texto.
Estilo:
Selecione se o texto deve ser negrito ou itálico.
Cor:
Clique dentro da caixa de cor para selecionar uma nova cor de texto.
Alinhamento:
Selecione o alinhamento direito, central ou esquerdo para o texto.
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Referências de tela - Taxa de imposto
A caixa de diálogo taxa de imposto é onde os novos detalhes da taxa de imposto para cálculo 
da fatura podem ser inseridos ou os detalhes da taxa de imposto existente podem ser 
editados. Acesse a caixa de diálogo taxa de imposto abrindo o Opções dialog, clique na guia 
imposto e clique emAdicionarpara criar uma nova taxa de imposto, ou selecione uma taxa de 
imposto existente e clique emEditarpara editar os detalhes da taxa de imposto.
Nome de imposto:
Insira o nome do imposto. Isso é usado para fins de exibição.
Taxa de imposto simples (%):
Esta é a taxa a ser usada para computações de fatura.
Taxa de imposto combinada:
Selecione essa opção para aplicar várias taxas de imposto para computações de fatura.
Compondo assim taxa 2 é aplicada após a taxa 1
Esta opção aplica as taxas sequencialmente, de modo que a segunda taxa se aplique ao 
subtotal tributado. Se esta caixa for deixada desmarcada, as taxas de imposto são aplicadas 
ao subtotal de pré-imposto.
Mostrar zero por cento
Ative esta caixa de seleção para imprimir taxas de imposto de zero por cento. Aplicável 
apenas na UE e no Reino Unido.
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Referências de tela - Múltiplas moedas
Uma única instalação do Express Invoice pode gerenciar muitas moedas. Eles correm como 
se fossem instalações totalmente diferentes. Cada configuração única pode ser alterada para 
cada instalação. Cada instalação tem seus próprios clientes, itens, pagamentos e, claro, 
faturas.
Adicionar nova moeda
Para adicionar uma nova moeda a partir do menu selecione fatura-> várias moedas. Em 
seguida, clique em Adicionar nova moeda. Depois de clicar em Adicionar nova moeda, a caixa 
de diálogo moeda será executada.
Alterar moeda
Para alterar uma moeda existente no menu selecione fatura-> várias moedas. Em seguida, 
selecione a moeda de necessidade e clique em alterar moeda. Depois de clicar em alterar 
moeda, a caixa de diálogo moeda será executada.
Excluir moeda
Use o botão excluir moeda para excluir a moeda selecionada e todas as informações, como 
faturas, clientes, pagamentos.
Selecionar moeda
Use o botão Selecionar para selecionar uma moeda.
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Referências de tela - Adicionar/alterar moeda
Alterar moeda janela permite que você altere o símbolo de moeda, nome, ordem e dígitos 
para a empresa selecionada.
Símbolo de moeda:
Insira o símbolo de moeda. Por exemplo: $
Nome da moeda:
Insira o nome da moeda. Por exemplo: dólares
Ordem de moeda:
Selecione a ordem de exibição do símbolo de moeda. Antes ou depois de um montante.
Dígitos de moeda:
Selecione o número de dígitos após o ponto decimal que você gostaria de usar em 
quantidades.
Marca decimal:
Digite o caractere que você gostaria de usar para separar decimais. Por exemplo:.
Milhares separador:
Digite o personagem que você gostaria de usar para separar milhares. Por exemplo:,
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Referências de tela - Aplicar desconto
Desconto plano fixo para toda a
Selecione esta opção para adicionar uma quantia fixa como um desconto para toda a fatura 
(cotação, nota de crédito, venda a dinheiro, ordem).
Desconto percentual fixo para toda a
Selecione esta opção para adicionar um desconto baseado em porcentagem à fatura inteira 
(cotação, nota de crédito, venda a dinheiro, ordem). Atualmente, esse tipo de desconto deve 
ser adicionado após todos os outros itens para calcular o valor corretamente.
Aplicam-se descontos de linha-por-linha para itens específicos
Selecione esta opção para habilitar a coluna de desconto para cada item na fatura (cotação, 
nota de crédito, venda a dinheiro, ordem). Os descontos de item de linha devem ser inseridos 
como uma porcentagem.
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Referências de tela - Pagamento
A janela pagamentos de faturas Express permite adicionar, excluir ou editar pagamentos 
recebidos. Para aplicar um novo pagamento, clique emPagamentosna barra de ferramentas 
principal ou pressione Ctrl+Y. Para editar um pagamento existente, primeiro abra a lista de 
pagamentos clicando em Exibir e selecionando pagamentos, em seguida, selecione o 
pagamento que você precisa editar e clique noEditarna barra de ferramentas.
Pagamento do cliente
Data:
Entrar a data em que o pagamento foi recebido (não a data da fatura).
Cliente:
Selecione o cliente no menu suspenso ou insira um novo cliente usando o botão do cliente à 
direita do menu suspenso.
Quantidade:
Se você selecionou um cliente, esse campo será preenchido automaticamente com o saldo da 
conta do cliente. Se o pagamento não corresponder a este número, insira o valor exato pago.
Método:
Selecione como o pagamento foi feito.
Número de referência:
Introduza o número de referência. Deixe este campo em branco se você cobrar por cartão de 
crédito on-line; o número de referência irá gerar automaticamente após o sucesso. Se você 
não cobrar por cartão de crédito, inserir um número de referência é opcional, mas pode 
ajudá-lo a manter referências suaves entre pagamentos e faturas.
Atualização de contas Express
Verifique se você deseja atualizar as informações da conta no software da conta expressa. 
Cobrar do cliente através do Gateway de cartão de crédito on-line
Verifique se você deseja cobrar o cliente pelo cartão de crédito. Você deve ter definido a conta 
de pagamento em opções na guia gateways de cartão de crédito, bem como inseriu as 
informações personalizadas do cartão de crédito do cliente em sua listagem de clientes.
Facturas
Este é o montante total remanescente que não foi aplicado a quaisquer faturas.
Mostrar facturas pagas
Verifique se você deseja mostrar faturas pagas no modo de exibição de lista de faturas.
Registro 
Clique neste botão para gravar o pagamento. Para selecionar a ação (gravar e imprimir), 
clique na lista suspensa.
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Referências de tela - Restituição
A janela de reembolso de fatura expressa permite adicionar ou editar reembolsos. Para aplicar 
um novo reembolso, abra a lista reembolsos clicando em Exibir-reembolsos e, em seguida,Nov
o na barra de ferramentas. Para editar um reembolso existente, abra a lista reembolsos, 
selecione o reembolso que você precisa editar e clique noEditarna barra de ferramentas.
Reembolso ao cliente
Data:
Entrar a data em que o pagamento foi recebido (não a data da fatura).
Cliente:
Selecione o cliente no menu suspenso ou insira um novo cliente usando o botão do cliente à 
direita do menu suspenso.
Quantidade:
Se você selecionou um cliente, esse campo será preenchido automaticamente com o saldo da 
conta do cliente. Se o pagamento não corresponder a este número, insira o valor exato pago.
Método:
Selecione como o reembolso foi feito.
Número de referência:
Introduza o número de referência. Deixe este campo em branco se você cobrar por cartão de 
crédito on-line; o número de referência irá gerar automaticamente após o sucesso. Se você 
não cobrar por cartão de crédito, inserir um número de referência é opcional, mas pode 
ajudá-lo a manter referências suaves entre reembolsos e faturas.
Registro 
Clique neste botão para gravar o reembolso. Para selecionar a ação (gravar e imprimir), clique 
na lista suspensa.
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Referências de tela - Restituições e Devoluções
A caixa de diálogo reembolsos e Devoluções. Os reembolsos podem ser pagos aos clientes 
com um saldo negativo. Para ajustar o saldo dos clientes com um saldo positivo, as opções 
são: a) editar a fatura de um cliente existente, b) emitir uma nota de crédito para o cliente.
Selecione o cliente
A lista de clientes. Somente os clientes com faturas nos últimos 12 meses estão listados.
Ajustar a factura
Edite as faturas para o cliente selecionado.
Emissão de nota de crédito
Emitir nota de crédito para o cliente selecionado.
Pagar a restituição do cliente
Abra a janela nova do reembolso e ajuste a quantidade para reembolsar o cliente.
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Referências de tela - Aplicar a nota de crédito
A janela aplicar nota de crédito é onde você pode aplicar notas de crédito de um cliente às 
suas faturas atrasadas. Selecione uma nota de crédito na lista suspensa para carregar as 
informações, ou você pode clicar no botão à direita para abrir a janela lista de notas de 
crédito, onde você pode selecionar a partir de notas de crédito pré-existentes ou criar uma 
nova. Depois de selecionar uma nota de crédito, a lista faturas será preenchida com todas as 
faturas atribuídas ao cliente. Insira o valor que deseja aplicar em relação a cada fatura na 
coluna aplicada; Essa coluna será preenchida automaticamente usando o valor da nota de 
crédito selecionada.
Nota de crédito
Data:
Entrar a data do pedido de nota de crédito (não a data da fatura).
Nota de crédito:
Selecione a nota de crédito no menu suspenso. Você pode usar os botões à direita deste 
campo para examinar a lista de notas de crédito e editar a nota de crédito selecionada.
Cliente:
O cliente da nota de crédito selecionada. Este campo é preenchido automaticamente depois 
de selecionar uma nota de crédito a ser aplicada; as faturas listadas são para este cliente 
específico.
Quantidade:
Este campo será preenchido automaticamente assim que você selecionar uma nota de crédito 
a ser aplicada.
Atualização de contas Express
Verifique se você deseja atualizar as informações da conta no software da conta expressa.
Facturas
Anulada quantidade restante:
Este é o montante total que ainda não foi aplicado a quaisquer faturas.
Mostrar facturas pagas
Verifique se você deseja mostrar faturas pagas no modo de exibição de lista de faturas.
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Referências de tela - Vendedor
Informações do vendedor
Nome:
Digite o nome do vendedor.
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Referências de tela - Declaração de entrega
Insira a data emitida, o nome do destinatário e o endereço do destinatário para a declaração 
de entrega
Nome do destinatário:
Insira o nome do destinatário.
Endereço de entrega:
Insira o endereço do destinatário.
Data de emissão:
Insira a data emitida
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Referências de tela - Selecione a data
Selecione a data
Para relatórios que exibem dados para um único dia, como o balanço patrimonial, será 
necessário selecionar a data para o relatório. Opções de período fixo disponíveis são hoje, 
ontem, final do mês passado, ou final do ano passado. Ou, você pode escolher selecionar no 
menu e, em seguida, especifique uma data específica inserindo-o no campo data ou 
selecionando a data do calendário.
Data:
Insira a data ou clique no botão calendário para exibir um seletor de data.
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Referências de tela - Selecione o período do 
relatório
Selecione o período
Para relatórios que exibem dados em um período de tempo, como o relatório de fatura, o 
relatório de vendedor ou a instrução de fluxo de caixa, será necessário especificar quais datas 
o relatório deve abranger.Selecione o período para o relatório no menu suspenso. As opções 
de período fixo disponíveis são o hoje, este mês ou mês passado, este trimestre ou último 
trimestre, este ano ou ano passado, este ano fiscal ou último ano fiscal. Ou você pode 
escolher selecionar no menu suspenso e, em seguida, insira uma data de início e data de 
término nos campos para o período do relatório.
Data de início:
Insira a data (inclusive) da qual o período começará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de início pode ser selecionada.
Data de término:
Insira a data (inclusive) em que o período terminará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de término pode ser selecionada.
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Referências de tela - Selecionar períodos para o 
relatório
Para relatórios que comparam os dados de dois períodos de tempo, como o relatório de 
análise de demonstração de resultados, será necessário especificar quais datas o relatório 
deve abranger.
Este período
Selecione o primeiro período para o relatório. As opções de período fixo disponíveis são o 
hoje, este mês ou mês passado, este trimestre ou último trimestre, este ano ou ano passado, 
este ano fiscal ou último ano fiscal. Ou você pode escolher selecionar no menu suspenso e, 
em seguida, insira uma data de início e data de término nos campos para o primeiro período 
do relatório.
Data de início:
Insira a data (inclusive) da qual o período começará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de início pode ser selecionada.
Data de término:
Insira a data (inclusive) em que o período terminará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de término pode ser selecionada.
Período anterior
Selecione o segundo período para o relatório. As opções de período fixo disponíveis são o 
hoje, este mês ou mês passado, este trimestre ou último trimestre, este ano ou ano passado, 
este ano fiscal ou último ano fiscal. Ou você pode escolher selecionar no menu suspenso e, 
em seguida, insira uma data de início e data de término nos campos para o primeiro período 
do relatório.
Data de início:
Insira a data (inclusive) da qual o período começará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de início pode ser selecionada.
Data de término:
Insira a data (inclusive) em que o período terminará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de término pode ser selecionada.
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Referências de tela - Selecione o valor de 
relatório para classificar por
Use a lista suspensa classificar por coluna para selecionar a coluna com a qual o relatório irá 
classificar. Isso depende do relatório que está sendo gerado e uma opção padrão será 
selecionada para cada relatório.
Use os botões de opção para selecionar qual direção o relatório irá classificar: ascendente (de 
baixo para cima) ou descendente (de cima para baixo).
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Referências de tela - Selecione o período com o 
tipo do relatório
Selecione o período
Selecione o período para o relatório no menu suspenso. As opções de período fixo disponíveis 
são: hoje, este mês, no mês passado, neste trimestre, no último trimestre, este ano, no ano 
passado, no ano fiscal e no último ano fiscal. Ou você pode escolher selecionar no menu 
suspenso e, em seguida, insira uma data de início e data de término nos campos para o 
período do relatório.Data de início:
Insira a data (inclusive) da qual o período começará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de início pode ser selecionada.
Data de término:
Insira a data (inclusive) em que o período terminará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de término pode ser selecionada.
Relatório de classificação
Use a lista suspensa classificar por coluna para selecionar a coluna com a qual o relatório irá 
classificar. Isso depende do relatório que está sendo gerado e uma opção padrão será 
selecionada para cada relatório.
Use os botões de opção para selecionar qual direção o relatório irá classificar: ascendente (de 
baixo para cima) ou descendente (de cima para baixo).
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Referências de tela - Selecione o período e os 
clientes para o relatório
Selecione o período
Selecione o período para o relatório no menu suspenso. As opções de período fixo disponíveis 
são: hoje, este mês, no mês passado, neste trimestre, no último trimestre, este ano, no ano 
passado, no ano fiscal e no último ano fiscal. Ou você pode escolher selecionar no menu 
suspenso e, em seguida, insira uma data de início e data de término nos campos para o 
período do relatório.Data de início:
Insira a data (inclusive) da qual o período começará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de início pode ser selecionada.
Data de término:
Insira a data (inclusive) em que o período terminará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de término pode ser selecionada.
Relatório de classificação
Use a lista suspensa classificar por coluna para selecionar a coluna com a qual o relatório irá 
classificar. Isso depende do relatório que está sendo gerado e uma opção padrão será 
selecionada para cada relatório.
Use os botões de opção para selecionar qual direção o relatório irá classificar: ascendente (de 
baixo para cima) ou descendente (de cima para baixo).
Filtro de cliente
Verificar todos os
Marque esta caixa se quiser selecionar ou desmarcar todos os clientes
Selecione o cliente:
Esta é a lista dos clientes que você precisa para gerar relatórios.
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Referências de tela - Período do relatório
Gerar relatório por período
Selecione o período:
Selecione o período para o relatório. As opções de período fixo disponíveis são o mês atual, o 
mês anterior, o ano civil atual e o último ano civil. Ou você pode escolher selecionar e, em 
seguida, insira qualquer data de início e data de término personalizadas que você gosta nas 
caixas abaixo para o período do relatório.
Data de início:
Digite a data (inclusiva) terá início a partir do período de relatório. Clicando na seta para baixo 
irá exibir um calendário a partir do qual a data de início para o relatório pode ser selecionada.
Data de término:
Digite a data (inclusiva), em que o período do relatório termina. Clicando na seta para baixo irá 
exibir um calendário a partir do qual a data de término para o relatório pode ser selecionada.
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Referências de tela - Itens de relatório por cliente
Gerar relatório de itens por cliente
Selecione o cliente:
Selecione o cliente para o relatório.
Selecione o período:
Selecione o período para o relatório. As opções de período fixo disponíveis são o mês atual, o 
mês anterior, o ano civil atual ou o último ano civil. Ou você pode escolher selecionar e, em 
seguida, digite qualquer data de início e data de término que você gosta nas caixas abaixo 
para o período do relatório.
Data de início:
Digite a data (inclusiva) terá início a partir do período de relatório. Clicando na seta para baixo 
irá exibir um calendário a partir do qual a data de início para o relatório pode ser selecionada.
Data de término:
Digite a data (inclusiva), em que o período do relatório termina. Clicando na seta para baixo irá 
exibir um calendário a partir do qual a data de término para o relatório pode ser selecionada.
Relatório de classificação
Use a lista suspensa classificar por coluna para selecionar a coluna com a qual o relatório irá 
classificar. Isso depende do relatório que está sendo gerado e uma opção padrão será 
selecionada para cada relatório.
Use os botões de opção para selecionar qual direção o relatório irá classificar: ascendente (de 
baixo para cima) ou descendente (de cima para baixo).
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Referências de tela - Relatório de envelhecimento 
contas a receber
Relatório de classificação
Use a lista suspensa classificar por coluna para selecionar a coluna com a qual o relatório irá 
classificar. Isso depende do relatório que está sendo gerado e uma opção padrão será 
selecionada para cada relatório.
Use os botões de opção para selecionar qual direção o relatório irá classificar: ascendente (de 
baixo para cima) ou descendente (de cima para baixo).
Filtro de cliente
Verificar todos os
Marque esta caixa se quiser selecionar ou desmarcar todos os clientes
Selecione o cliente:
Esta é a lista dos clientes que você deseja gerar relatórios.
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Referências de tela - Relatório do cliente vendas
Gerar relatório de vendas ao cliente
Selecionar tudo
Marque esta caixa se quiser selecionar ou desmarcar todos os clientes
Selecione o cliente:
Esta é a lista dos clientes que você precisa para gerar relatórios.
Selecione o período:
Selecione o período para o relatório. As opções de período fixo disponíveis são o mês atual, o 
mês anterior, o ano civil atual ou o último ano civil. Ou você pode escolher selecionar e, em 
seguida, digite qualquer data de início e data de término que você gosta nas caixas abaixo 
para o período do relatório.
Data de início:
Digite a data (inclusiva) terá início a partir do período de relatório. Clicando na seta para baixo 
irá exibir um calendário a partir do qual a data de início para o relatório pode ser selecionada.
Data de término:
Digite a data (inclusiva), em que o período do relatório termina. Clicando na seta para baixo irá 
exibir um calendário a partir do qual a data de término para o relatório pode ser selecionada.
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Referências de tela - Selecione o período do 
relatório
Selecione o período
Para relatórios que exibem dados durante um período de tempo e uma opção para selecionar 
um subtipo de relatório, como o Relatório do Imposto sobre Vendas (Accrual and Cash base), 
você precisará especificar quais datas o relatório deve abranger.Selecione o período para o 
relatório no menu drop. As opções de período fixo disponíveis são as hoje, neste mês ou mês 
passado, neste trimestre ou último trimestre, este ano ou no ano passado, neste exercício ou 
último exercício. Ou você pode escolher Selecionar no menu drop e, em seguida, inserir uma 
data de início e data de término nos campos para o período do relatório. Uma lista de retirada 
para o tipo de relatório também é fornecida.
Data de início:
Insira a data (inclusive) da qual o período começará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de início pode ser selecionada.
Data de término:
Insira a data (inclusive) em que o período terminará. Clique na seta para baixo para exibir um 
calendário a partir do qual a data de término pode ser selecionada.
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Referências de tela - Agenda recorrente de factura
Data de início:
Insira a data em que a fatura deve ser gerada primeiro.
Intervalo:
Selecione a frequência com que as faturas devem emitir.
Ação:
Selecione a ação que deve ser feita após a fatura ter sido registrada.
Substitua o cadeia de caracteres % período % em qualquer descrição de datas
Às vezes, é útil imprimir o período real na fatura para o cliente para explicar para qual período 
a fatura é. Quando esta opção estiver marcada, o texto%period%no campo Descrição será 
substituída pela data do período real da fatura.
Atualizar os preços de todos os itens que foram alterados
Se isso estiver assinalado, sempre que uma fatura recorrente for registrada, ela verificará se o 
preço do item foi alterado. Se tiver, os preços da fatura serão atualizados.
Automaticamente, cobrar do cliente com cartão de crédito
Se esta for marcada, e método de pagamento é de cartão de crédito, o cliente será cobrado 
automaticamente pelo cartão de crédito em cada intervalo de fatura.
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Referências de tela - Agenda recorrente da ordem
Data de início:
Insira a data em que a ordem deve ser gerada primeiro.
Intervalo:
Selecione a frequência com que as ordens devem emitir.
Ação:
Selecione a ação que deve ser feita depois que a ordem foi gravada.
Substitua o cadeia de caracteres % período % em qualquer descrição de datas
Às vezes, é útil imprimir o período real na ordem para o cliente para explicar para qual período 
a ordem é. Quando esta opção estiver marcada, o texto%period%no campo Descrição será 
substituída pela data do período real da ordem.
Atualizar os preços de todos os itens que foram alterados
Se isso estiver assinalado, sempre que uma ordem recorrente for registrada, ela verificará se 
o preço do item foi alterado. Se tiver, os preços do pedido serão atualizados.
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Referências de tela - Várias empresas
Uma única instalação do Express Invoice pode gerenciar muitas empresas. Eles correm como 
se fossem instalações totalmente diferentes. Cada configuração pode ser alterada para cada 
negócio. Cada empresa tem seus próprios clientes, itens, pagamentos e, claro, faturas.
Adicionar negócios
Para adicionar uma empresa a partir do menu selecione fatura-> várias empresas. Em 
seguida, clique em Adicionar. Depois de clicar em Adicionar o assistente de arranque será 
executado.
Excluir negócios
Use o botão excluir negócios para excluir a empresa selecionada.
Selecione o negócio
Use o botão Selecionar para selecionar a empresa.
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Referências de tela - Novo Item
Código do artigo:
Insira um código exclusivo curto (mas memorável) para este item.
Descrição do item:
Insira a descrição completa do item.
Valor unitário:
Este é o preço de um item.
Quantidade:
Insira a quantidade do item.
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Referências de tela - Pagamento em dinheiro
Montante devido:
Este campo mostra o valor devido
Mudar devido:
O valor devido da mudança mostrará a quantidade devida da mudança quando você incorpora 
a quantidade paga
Dinheiro:
Insira um valor pago por um cliente
Imprimir recibo
Marque esta caixa de seleção se quiser imprimir um recibo
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Referências de tela - Pagar com cartão de crédito
Informações de cartão de crédito
Número do cartão:
Insira o número do cartão de crédito do cliente.
Número de verificação de cartão:
Digite o número de verificação do cartão de crédito do cliente.
Mês de expiração:
Digite o cartão de crédito do cliente expirar mês.
Ano de expiração:
Insira o ano de vencimento do cartão de crédito do cliente.
Nome do titular do cartão:
Introduza o nome do titular do cartão de crédito.
Endereço de facturação (opcional)
Nome do cliente:
Digite o nome da empresa do cliente.
Endereço de facturação:
Insira o endereço de faturamento do cliente.
Montante devido:
Este campo exibe o valor total devido pelo cliente.
Imprimir recibo
Marque esta caixa se quiser imprimir uma cópia do recibo.
Configurar o Gateway de pagamento
Clique aqui para configurar um gateway de cartão de crédito.

183



Referências de tela - Pagar com cheque
Número do cheque:
Digite o número da verificação.
Montante devido:
Este campo mostra o valor devido.
Imprimir recibo
Marque esta caixa de seleção se desejar imprimir um recibo.

184



Referências de tela - Escolher o método de 
pagamento
Método de pagamento
Em dinheiro
Pagamento em dinheiro
Verifique
Pague pela verificação, número da verificação da necessidade
Número do cheque:
introduzir o número de verificação
Cartão de crédito
Selecione a opção cartão de crédito se o cliente estiver pagando com cartão de crédito. As 
informações do cartão são preenchidas previamente usando as informações armazenadas no 
registro do cliente, e quaisquer alterações a essas informações serão salvas de volta para o 
registro do cliente. Um gateway de cartão de crédito também deve ser configurado 
(encontrado na guia gateway de cartão de crédito de opções).
Cobrar do cliente através do Gateway de cartão de crédito on-line
Marque esta opção se pretender cobrar ao cliente por cartão de crédito através de um 
gateway de cartão de crédito online. Para que o pagamento seja concluído com êxito, você 
deve ter configurado um gateway de cartão de crédito (encontrado na guia gateway de cartão 
de crédito das opções de pagamento).
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Referências de tela - E-mail para muitos
Envie um E-mail para
Envie para este endereço de e-mail
Envie todos os dados para um endereço de e-mail especificado.
Enviar para o endereço de e-mail do cliente
Envie dados para o registro de endereço de e-mail do cliente.Se o cliente não tiver um 
endereço de e-mail
Aviso para o endereço de e-mail
Esta opção pedirá um endereço de e-mail do usuário.
Cliente de Skip
Não envie quando nenhum endereço de e-mail foi fornecido.
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Referências de tela - Selecione o cliente
Cliente:
Insira o nome do cliente.
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Referências de tela - Executar instruções 
automáticas
Selecione o método apropriado para instruções automáticas para executar.
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Referências de tela - Importar itens de outras 
empresas
A caixa de diálogo importar itens de outro negócio permite copiar itens de outras empresas 
para a atual.
Empresas
Lista de empresas. Selecione a empresa onde você deseja importar dados.
Itens
Lista de itens. Selecione os itens que você deseja copiar.
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Referências de tela - Clientes de importação de 
outros negócios
A caixa de diálogo Importar clientes de outro negócio permite copiar clientes de outras 
empresas para a atual.
Empresas
Lista de empresas. Selecione a empresa onde você deseja importar dados.
Clientes
Lista de clientes. Selecione os clientes que você deseja copiar.
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Referências de tela - Log de registros de factura
Esta caixa de diálogo exibe os logs do registro selecionado. Ele exibirá informações se o 
registro foi enviado por email, impresso ou por fax com êxito. Clique em SaveAs para despejar 
os logs em um arquivo de log. Clique em imprimir para imprimir os logs.
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Referências de tela - Endereço de e-mail
Por favor, digite o endereço de e-mail que você deseja enviar para. Isso precisa ser o 
endereço de e-mail completo, por exemplo, tom.jones@example.net. Para enviar para vários 
endereços de e-mail, separe cada endereço com uma vírgula. Para problemas com o envio de 
um e-mail, por favor consulteEsta página. 

Lembre-se este endereço de e-mail
Se esta opção estiver disponível, verifique 'salvar este e-mail...' para salvar o endereço de 
e-mail para uso no futuro. 

Anexar ou incluir fatura
Você pode optar por ter a fatura anexada ao e-mail como um arquivo PDF, ou incluí-la no 
e-mail como um documento HTML.
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Referências de tela - E-mail - pagamento
Por favor, digite o endereço de e-mail que você deseja enviar para. Isso precisa ser o 
endereço de e-mail completo, por exemplo, tom.jones@example.net. Para enviar para vários 
endereços de e-mail, separe cada endereço com uma vírgula. Para problemas com o envio de 
um e-mail, por favor consulteEsta página. 

Lembre-se este endereço de e-mail
Se esta opção estiver disponível, verifique 'salvar este e-mail...' para salvar o endereço de 
e-mail para uso no futuro. 

Anexar ou incluir pagamento
Você pode optar por ter o pagamento anexado ao e-mail como um arquivo PDF, ou incluí-lo 
dentro do e-mail como um documento HTML.
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Referências de tela - E-mail - restituição
Por favor, digite o endereço de e-mail que você deseja enviar para. Isso precisa ser o 
endereço de e-mail completo, por exemplo, tom.jones@example.net. Para enviar para vários 
endereços de e-mail, separe cada endereço com uma vírgula. Para problemas com o envio de 
um e-mail, por favor consulteEsta página. 

Lembre-se este endereço de e-mail
Se esta opção estiver disponível, verifique 'salvar este e-mail...' para salvar o endereço de 
e-mail para uso no futuro. 

Anexar ou incluir reembolso
Você pode escolher se deseja ter o reembolso anexado ao e-mail como um arquivo PDF, ou 
incluí-lo dentro do e-mail como um documento HTML.
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Referências de tela - Ordem das colunas
A janela ordem das colunas permite alterar a ordenação dos cabeçalhos da lista de itens de 
fatura.
Contém a lista de cabeçalhos de coluna disponíveis (ordenados da esquerda para a direita).
Mover para cima
Mova o cabeçalho da coluna para uma ordem superior.
Mover para baixo
Mova o cabeçalho da coluna para uma ordem inferior.
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Referências de tela - Ao cliente ~ Ao cliente
Nome do cliente:
Digite o nome do negócio do cliente.
Pessoa de contato:
Digite o nome completo da pessoa com que lidar.
Primeiro nome do contato:
Este é o primeiro nome da pessoa com que você lidar, ou a maneira você abordá-los.
Endereço:
Digite o endereço de faturamento do cliente. Se o cliente tiver um endereço de entrega 
diferente pode introduzir isso na guia outros.
Usar o endereço como endereço de entrega
Marque esta caixa para usar o endereço de faturamento do cliente como endereço de 
remessa.
Número de registo do IVA:
Número de registo de IVA do cliente
Telefone (primário):
Insira o número de telefone principal do cliente.
Telefone (alternativa):
Insira o número de telefone alternativo do cliente.
Fax:
Insira o número de fax do cliente.
Email:
Este endereço de e-mail é usado para o envio de faturas por e-mail se o e-mail é o método 
preferido.
Informações adicionais de impressa:
Insira qualquer informação adicional a ser impressa em faturas, como ABN.
Este cliente está ativo
Marque esta caixa para mostrar que este cliente está ativo no momento.
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Referências de tela - Ao cliente ~ Cartão de crédito
Número do cartão:
Insira o número do cartão de crédito do cliente.
Número de verificação de cartão:
Digite o número de verificação do cartão de crédito do cliente.
Tipo de cartão:
Selecione o tipo de cartão de crédito do cliente.
Mês de expiração:
Digite o cartão de crédito do cliente expirar mês.
Ano de expiração:
Insira o ano de vencimento do cartão de crédito do cliente.
Nome do primeiro cartão titular:
Introduza o nome do titular do cartão de crédito.
Cartão titular último nome:
Introduza o apelido do titular do cartão de crédito.
Tipo de moeda:
Selecione o tipo de moeda para o cliente pagar. Este trabalho para paypal apenas, para 
autorizar o tipo de moeda é sempre USD.
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Referências de tela - Ao cliente ~ Outros
Endereço de envio:
Se o endereço de remessa preferencial do cliente for diferente do endereço de cobrança, 
insira-o aqui. Se o endereço de remessa for o mesmo que o endereço de cobrança, clique na 
caixa de seleção usar endereço de endereçamento como endereço de cobrança na página 
cliente.
Prefere as facturas por:
Selecione o método que será usado pela factura Express para enviar faturas para este cliente, 
ao gerar novas faturas recorrentes.
Conjunto isenta de impostos para este cliente
Veja isto, se você deseja não aplicar impostos sobre qualquer transação para este cliente.
Termos do pagamento:
Selecione os termos de pagamento, que será exibido por padrão na factura criada para este 
cliente.
Vendedor:
Este é o nome do vendedor que será selecionado por padrão quando uma nota fiscal é criada 
para este cliente.
Notas do cliente:
Estas notas são apenas para uso interno. Eles podem ser usados por exemplo para indicar o 
histórico do cliente ou termos especiais.
Grupo de clientes:
Selecione o grupo ao qual este cliente pertence. Para gerenciar grupos de clientes, use o 
botão à direita do campo grupo de clientes.
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Referências de tela - Ao cliente ~ Informação
Saldo de abertura:
O saldo de abertura de um cliente é usado como o valor inicial para o cálculo do saldo devido.
Equilibrar devido:
Este é o saldo atual total devido para o cliente.
Data de vencimento mais antigo:
Esta é a data de vencimento da factura mais antiga do cliente.
Última fatura:
Esta é a data em que foi criada a última factura para o cliente.
Facturas
Pesquisar facturas
Clique neste botão para procurar todas as faturas pertence a este cliente.
Esta é a lista de faturas pertence ao cliente. Para ver uma fatura, clique duas vezes nele.
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Referências de tela - Item de ~ Item de
A guia item da caixa de diálogo item é onde um novo item pode ser adicionado ao sistema, ou 
um item existente pode ser editado. Acesse a guia item para inserir um novo item clicando no 
botãoAdicionar Novo Itemlink da barra lateral esquerda na tela principal. Acesse a guia item 
para editar um item existente localizando o item na lista itens, selecionando o item e clicando 
noEditarna barra de ferramentas.
Código do artigo:
Insira um código exclusivo, curto (mas memorável) para este item. Isso não será exibido na 
fatura.
Descrição do item:
Insira a descrição completa que deseja exibir na fatura.
Valor unitário (preço ou taxa):
Este é o preço de uma unidade do item.
Fiscal:
Selecione a taxa de imposto que se aplica ao item. Se a única opção disponível for None, 
talvez seja necessário configurar as opções de imposto (Opções from a janela principal e, em 
seguida, clique na guia imposto).
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Referências de tela - Item de ~ Inventário
A guia inventário da caixa de diálogo item é onde as informações de inventário de um item 
novo ou existente podem ser adicionadas ou editadas. Acesse a guia Inventário para inserir 
um novo item clicando no botãoAdicionar Novo Itemlink da barra lateral esquerda na tela 
principal para abrir a caixa de diálogo item e, em seguida, clicando na guia inventário. acesse 
a guia item para editar as informações de inventário de um item existente, localizando o item 
na lista itens, selecionando o item, clicando noEditarna barra de ferramentas e, em seguida, 
clicando na guia inventário da caixa de diálogo item.
Gerenciar os níveis de inventário das existências
Assinale isso se quiser gerenciar os níveis de estoque de inventário. Quando esta caixa 
estiver marcada, a fatura expressa permite que você especifique os níveis de estoque 
desejados e avisará quando os níveis estiverem abaixo da quantidade desejada.
Quantidade atual:
Esta é a quantidade atual do item que você tem na mão.
Quantidade ideal:
Esta é a quantidade ideal do artigo que você gostaria de manter na mão.
Quantidade de aviso:
Esta é a quantidade de aviso do item.
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Referências de tela - Assistente de nova moeda ~ 
Definir uma moeda
A página da moeda permite que você adicione o símbolo da moeda, o nome, a ordem e os 
dígitos para o negócio selecionado.
Símbolo de moeda:
Insira o símbolo de moeda. Por exemplo: $
Nome da moeda:
Insira o nome da moeda. Por exemplo: dólares
Ordem de moeda:
Selecione a ordem de exibição do símbolo de moeda. Antes ou depois de um montante.
Dígitos de moeda:
Selecione o número de dígitos após o ponto decimal que você gostaria de usar em 
quantidades.
Marca decimal:
Digite o caractere que você gostaria de usar para separar decimais. Por exemplo:.
Milhares separador:
Digite o personagem que você gostaria de usar para separar milhares. Por exemplo:,
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Referências de tela - Assistente de início rápido 
de factura expressa ~ Início rápido: Selecione seu 
país
A janela Configurações regionais permite especificar em qual país você mora e define as 
taxas de imposto padrão para esse país. Se o seu país é o Canadá, então você também terá 
a opção de definir a sua província.
Selecione seu país:
Selecione o país onde reside a sua empresa.
Selecione sua província:
Selecione a província onde reside a sua empresa.
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Referências de tela - Assistente de início rápido 
de factura expressa ~ Assistente de início rápido 
de factura expressa
A janela Configurações regionais permite que você escolha símbolos específicos da região, 
unidade de medida e outros formatos para sua empresa.
Símbolo de moeda:
Este é o símbolo usado para o dinheiro em seu país, tais como $.
Nome da moeda:
Este é o nome usado para o dinheiro em seu país. Por exemplo, dólares ou libras.
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Referências de tela - Expresso na factura Setup 
Wizard de acesso Web ~ Configurar o acesso Web
O assistente de acesso à Web orienta você pelas etapas para configurar o acesso à Web para 
que você possa acessar Express Invoice from um navegador, para uma variedade de usos: 
em outro computador, de outro local ou por outro usuário em outro computador.
Para abrir o assistente de acesso à Web, se você ainda não configurou o acesso à Web, você 
pode encontrar um link na barra lateral que diz configurar o acesso à Web.
Gostaria de configurar o acesso de Web agora?
Configurar acesso remoto da rede local/internet.
Selecione a primeira opção para que o assistente ajude você a configurar o Web Access.
Não, não permitir que qualquer acesso remoto.
Selecione a segunda opção para sair do Web Access configurado.
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Wizard de acesso Web ~ Conta de usuário Web 
acesso
Conta Web
Nome para exibição:
Digite o nome do usuário. Isto é usado para fins de exibição.
Endereço de e-mail:
Isto é usado para identificar exclusivamente o usuário. O usuário usará seu email como nome 
de conta, fazer logon na interface web, e se eles perdem sua senha.
Senha:
Digite a senha para este usuário. O usuário vai usar isso para fazer logon na interface web.
Senha novamente:
Introduza a palavra-passe para este utilizador novamente, para se certificar de que foi 
introduzido correctamente.
Conta ativada
Assinale esta opção para habilitar a conta e para permitir que o usuário acesse a interface 
web.
Privilégios de usuário
Administrador
Assinalar esta opção permitirá que este usuário modificar outras preferências do usuário e às 
operações de adicionar/editar/remover.
Usuário
Assinalar esta opção permite que este usuário ser capaz de adicionar/editar/remover 
transações.
Visualizador de
Se assinalar esta opção permite que este usuário exibir as transações, mas não lhes permite 
a adicionar/editar/remover transacções.
Organizações
Esta é a lista de organizações que o usuário pode acessar. Por padrão, os administradores 
têm permissão para acessar todas as organizações.
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Wizard de acesso Web ~ Escolha o tipo de acesso 
Web
Acesso local - acesso a seus dados de dentro de sua rede local.
Selecione esta opção se você só vai estar acessando Express Invoice da mesma rede, não de 
locais remotos através da Internet. Observe que você ainda usará um navegador para acessar 
Express Invoice using esta opção.
Acesso público - dados de acesso de qualquer lugar usando um navegador da web.
Selecione essa opção se você precisar acessar a fatura expressa de computadores ou 
dispositivos em locais remotos ou que não estejam na mesma rede.
Acesso de nuvem - uma alternativa fácil, mas mais lento para a opção de acesso 
público.
Selecione esta opção se você tiver dificuldade em configurar o acesso público. O Cloud 
Access pode ser mais lento do que as outras opções, mas exigirá muito menos esforço da sua 
parte para configurar.
Status de acesso
O status de acesso exibe quaisquer erros associados ao seu tipo de conexão ou o notificará 
se você estiver configurado corretamente para o Web Access. Se você vir erros, o status deve 
fornecer dicas para corrigir os erros. Pergunte ao administrador da rede para obter ajuda para 
configurar seu sistema.
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