
 

Manual de utilização do Aplicativo Pré-Venda - Arpa Sistemas 

O presente manual consiste em apresentar o funcionamento da Pré-

Venda Móvel, aplicativo que possibilita o lançamento de vendas por 

Smartphones, dentro do estabelecimento comercial, ou venda ambulante.  

Para iniciar o uso do aplicativo, é necessário que seja feita uma nova 

instalação do Sistema CONTROL, pois para que o aplicativo comunique com o 

servidor de dados é necessário alguns serviços do Windows rodando. Para 

clientes que já utilizam o Sistema CONTROL, basta fazer um backup da base 

de dados, desinstalar o sistema e realizar uma nova instalação restaurando o 

backup feito anteriormente, com a versão 1.19.0.0 ou superior. Novos clientes 

podem seguir o processo normal de instalação, desde que seja utilizado a 

versão 1.19.0.0 ou superior. 

O processo de instalação do sistema pode ser feito seguindo o manual 

presente na caixa do Sistema Control ou no seguinte link: 

http://moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=1126 

Realizada a instalação, o próximo passo é abrir o Sistema Control e 

iniciar os serviços responsáveis por gerenciar as requisições do Aplicativo Pré-

Venda, para isso acesse o menu Utilitários > Configurações > Gerenciador de 

serviços Arpa... 

 



 

 

Selecione a opção Automático e clique em OK, os serviços serão 

iniciados, isso pode levar alguns minutos, dependendo da máquina utilizada, ao 

concluir esse processo a janela apresentada abaixo será fechada 

automaticamente. 

 

Tendo os serviços iniciados, podemos iniciar o processo no Aplicativo. 

 

1. Liberando dispositivo para utilizar o aplicativo 

Para utilizar o aplicativo é necessário ter um serial/licença de utilização, 

que deve ser adquirido com nossos atendentes. Liberado o serial, o mesmo 

deve ser inserido no menu Ajuda > Dados do Registro/Licenças 

 

 



 

Informe o serial/licença adquirido, na janela que de Licenças do Sistema. 

 

Inserida a licença no Sistema CONTROL, podemos iniciar o processo de 

utilização do aplicativo, mas antes disso vamos verificar como funciona o 

controle de terminais de venda móvel, no próximo tópico. 

Importante: Uma vez que o dispositivo consumiu um número de 

série, se por algum motivo ele for desativado, nesta tela de controle de 

licenças, através do botão Desativar Terminal, esse aparelho NÃO poderá 

mais ser utilizado como terminal de venda móvel. 

 

2. Controlando os terminais de venda móvel 

Para controlar o acesso dos terminais móveis ao servidor de dados, 

acesse Ajuda > Controle de terminais móveis. 



 

 

 

A janela que de controle de Dispositvos móveis possui informações do 

usuário logado no momento no terminal, o nome e número de série do aparelho 

e se o dispositivo está ativo ou não. 

 

A opção de Ativar/desativar terminal pode ser utilizada como uma forma 

de controle de vendas após o expediente, por exemplo, em um caso em que o 

vendedor utiliza o Dispositivo pessoal para trabalhar, ao terminar o expediente, 



 

desativando o terminal, o mesmo só poderá ser acessado quando for ativado 

novamente. O mesmo procedimento pode ser adotado para o período de férias 

dos colaboradores. 

Já o caso do botão Excluir, pode ser utilizado no caso de desativação da 

licença mencionado anteriormente, aonde o aparelho não poderá mais ser 

utilizado como terminal, nestes casos ele não precisa mais aparecer na 

listagem de Dispositivos e pode ser excluído. 

O botão configuração de impressão NFC-e, é possível selecionar o 

modelo de impressão, se 58mm ou 80mm 

 

 

 

3. Baixando o aplicativo 

Para baixar o aplicativo acesse a loja do Google, Play Store, e busque 

por Pré Venda Arpa Sistemas, ou similar. 

Versão do Android necessária 4.4 ou superior 

 



 

Ao baixar o aplicativo, em algumas versões do Android é necessário 

permitir que o aplicativo seja instalado, em outras versões é instalado 

automaticamente. Realizada a instalação é possível abrir o aplicativo. 

 

4. Configurando o aplicativo 

Ao abrir o aplicativo, a tela que abre é de configuração, aonde devemos 

informar o IP e PORTA para comunicação com o servidor. 

No campo IP deve ser informado o IP servidor, onde os serviços estão 

instalados, e no campo PORTA, por padrão é utilizada a porta 40000. Em 

alguns casos o Firewall bloqueia o acesso a essa porta, sendo necessário fazer 

a liberação, para isso entre em contato com o seu técnico de rede. 

                

Informado as configurações clique em Testar e Gravar, caso a 

comunicação seja realizada com sucesso é apresentada uma mensagem de 

sucesso, conforme imagem abaixo, caso contrário um aviso de erro, conforme 

imagem abaixo: 



 

                

O botão Limpar dados é utilizado caso seja necessário realizar alteração 

na configuração, por exemplo, quando for alterado o IP ou porta de 

comunicação do servidor. As informações de comunicação serão limpas onde o 

processo de configuração já está pronto para ser iniciado novamente. 

 

5. Acessando as funcionalidades do aplicativo 

Ao apresentar a mensagem de sucesso automaticamente o usuário será 

direcionado a tela de login do aplicativo, onde devem ser utilizados os mesmos 

dados dos usuários cadastrados no sistema CONTROL. 



 

 

Ao realizar o acesso pela tela de login teremos a tela inicial do sistema 

de Pré-Venda. Nesta tela são apresentadas as operações básicas que podem 

ser realizadas no aplicativo.  

 

No menu superior esquerdo temos acesso, a ocultar este menu, a tela 

de configurações, mencionada anteriormente, a política de privacidade, onde 



 

podem ser revisados detalhes legais do uso do aplicativo e é possível LOGAR 

com outro usuário, cadastrado no Sistema CONTROL, a partir da opção 

Sair/Desconectar 

 

                

 

6. Iniciando uma nova pré-venda – Lançamento de itens 

Para iniciar uma nova pré-venda, basta acessar a opção Nova Pré 

Venda constante na tela inicial do aplicativo, ou no menu inferior, o qual fica 

visível acessando qualquer opção do aplicativo, exceto configurações. 



 

 

Ao acessar a opção de Nova Pré Venda, teremos acesso a janela de  

lançamento de itens.  

 

Nesta tela é possível informar itens referentes a uma remessa de venda 

fora, sendo que a remessa deve estar com status fechada no Sistema 

CONTROL. Para fazer uma pré-venda referente a uma remessa, basta 



 

informar o código da remessa. Caso não saiba o código da remessa, é possível 

ter acesso as remessas fechadas acessando o ícone da Lupa. As remessas 

que irão aparecer nesta tela serão as que foram feitas para o usuário que está 

logado no aplicativo. Para selecionar determinada remessa basta selecioná-la 

em qualquer ponto da listagem referente a remessa escolhida. Caso não seja 

necessário selecionar a remessa, pode ser informado o produto diretamente. 

Se a configuração de utilização de remessa estiver desmarcada no 

Sistema CONTROL, o campo de Remessa não aparecerá no lançamento de 

itens na pré-venda. 

                

 

A inclusão de um produto pode ser feita de várias formas: 

- Código: Somente informando o código do produto e clicando em 

adicionar. 



 

               

 

 

- Descrição: Para adicionar um item pela descrição é necessário acessar 

a lupa do campo Código ou código de barras, e no campo de busca informar 

partes constantes da descrição do produto. Conforme for digitando os produtos 

irão sendo filtrados. É possível digitar neste campo o código também. 



 

Para selecionar o produto escolhido basta selecionar o mesmo na 

listagem de produtos que aparece. Clicando no botão adicionar da tela de 

lançamentos, o item será lançado na pré-venda. 

 

               

 

 



 

- Câmera: Acessando o ícone da câmera no campo Código ou código de 

barras, aonde a câmera fará a leitura de códigos de barras. Neste caso o 

lançamento do item é feito automaticamente com uma quantidade. Não 

havendo a necessidade de sair desta tela para lançar outro produto na pré-

venda. 

 

               

 

- Leitor bluetooth: Lendo códigos de barras por leitores bluetooth. Da 

mesma forma que na leitura pela câmera o item é lançado automaticamente ao 

ler um código de barras, não havendo a necessidade de clicar no botão 

Adicionar. 

Para alterar a quantidade de um lançamento de item é possível digitar a 

quantidade, ou aumentar e diminuir a quantidade através dos ícones “-” e “+”. 



 

 

É possível, ao lançar mais de uma quantidade do mesmo item, acumular 

na quantidade, como acontece no Sistema Control. Será apresentada 

mensagem se deseja acumular ou não na quantidade do item lançado 

apresentando opções de sim e não. Essa mensagem será apresentada 

utilizando todas as formas de lançamento apresentadas anteriormente. 

 



 

7. Listagem de itens lançados 

Para acessar os itens lançados na pré-venda, desde que tenha ao 

menos um item lançado, clicando no botão Avançar, teremos uma listagem dos 

itens lançados na pré-venda. 

                

Nesta tela é possível verificar quantidades e valores lançados por item, 

na parte de baixo da tela temos acesso aos totais da pré-venda em questão, 

inclusive com possíveis descontos e acréscimos no total, os quais veremos no 

próximo tópico.  

Caso seja necessário lançar mais itens na pré-venda, somente clicando 

em Adicionar será direcionado para a tela de lançamento de itens novamente. 

Por essa tela também é possível acessar a tela de pagamento, a qual veremos 

nos tópicos seguintes. 



 

 

 

8. Excluindo uma pré-venda 

É possível na tela de listagem de itens, vista anteriormente, excluir a pré-

venda. Para isso é necessário acessar o menu superior direito. 

 



 

Selecionando a opção de Excluir Pré-Venda, a pré-venda que estou 

acessando no momento será excluída, o sistema apresentará uma mensagem 

de confirmação “Deseja cancelar toda a Pré-Venda?” ao optar por sim, a venda 

é cancelada e a janela de lançamento de itens de uma nova pré-venda é 

aberta. 

                 

 

9. Aplicando desconto/acréscimo no total da pré-venda 

Para informar um desconto/acréscimo no total da pré-venda, é 

necessário acessar o menu superior direito da listagem de itens e selecionar a 

opção Desconto/Acréscimo.  



 

               

Basta então selecionar no primeiro campo se o tipo de operação é um 

desconto ou acréscimo. 

 

Informar se o valor é monetário ou percentual no segundo campo. 



 

 

E no último campo o valor de desconto ou acréscimo. Clicando em 

Aplicar, o valor informado será aplicado ao total da pré-venda, e voltará para a 

tela de listagem de itens lançados. 

                

                



 

Sendo necessário dar outro desconto/acréscimo ou zerar essa 

informação, basta aplicar um valor igual a 0,00. 

 

10. Desconto/Acréscimo no item 

Se o intuito é dar um desconto/acréscimo no item lançado, na janela de 

listagem de itens, apresentada anteriormente, selecionando o item desejado, 

teremos acesso a tela de detalhamento do item. 

 

Acessando o ícone de % no canto superior direito, é possível dar 

desconto/acréscimo no item que está sendo apresentado o detalhamento. O 

processo de aplicar desconto/acréscimo é o mesmo de aplicar no total da pré-

venda, a diferença é que se baseia no valor do item. 



 

 

Aplicando o valor de desconto/acréscimo o sistema direciona para a tela 

de listagem de itens da pré-venda, acessando novamente o item que foi dado 

desconto/acréscimo, é possível verificar que existe a informação do valor que 

foi aplicado. 

 



 

Sendo necessário dar outro desconto/acréscimo ou zerar essa 

informação, basta aplicar um valor igual a 0,00. 

 

11. Removendo itens da pré-venda 

Caso seja necessário remover itens da pré-venda, é possível fazer isso 

pela mesma tela aonde é dado o desconto/acréscimo no item, visto no tópico 

anterior, clicando no botão remover, o item será excluído. 

 

 

12.   Informando o pagamento 

Na tela de pagamento é possível informar o Cliente, caso o mesmo 

esteja cadastrado no Sistema CONTROL, ou simplesmente informar o 

CPF/CNPJ. Quando informado o cliente, o CPF/CNPJ será preenchido 

automaticamente.  



 

 

É possível informar o código do cliente ou buscar pelo cliente clicando 

na lupa e digitando o nome do cliente. Selecionando o cliente desejado, o 

sistema direcionará para a tela de pagamento novamente. 

 

                



 

Após informar o cliente é necessário informar a espécie de pagamento e 

o vencimento/condição de pagamento, ambos conforme cadastrado no Sistema 

CONTROL. 

                

 

13.   Gravando a pré-venda 

Após informar o pagamento, é possível gravar as informações da pré-

venda, acessando a opção gravar, o que acontece neste caso é que a espécie 

e condição de pagamento ficam gravadas no pedido, porém o pedido continua 

aberto para que seja fechado no Sistema CONTROL, ao acessar essa opção a 

pré-venda é gravada e automaticamente direcionado para o lançamento de 

uma nova pré-venda 



 

 

 

14.   Emitindo documento fiscal 

Havendo necessidade de emissão de documento fiscal, para casos 

específicos, como por exemplo a venda ambulante, permitida em alguns 

estados, o Pré-Venda trabalha com emissão de NFC-e.  

Para realizar a emissão deste documento primeiramente é 

necessário que o certificado: 

A1: Seja instalado na máquina utilizada como servidor, com o 

usuário postgres, desconsiderando as opções de PIN/Segurança. 

A3: Caso o certificado exija senha para emissão de notas, não 

funcionar, pois não abre a tela de senha no aplicativo e nem no servidor, 

tratando-se de um serviço de Windows que gerência essas operações.  

Após ter a autorização para emissão de NFC-e, basta acessar a opção 

Emitir NFC-e no aplicativo, ao pressionar Emitir NFC-e, é emitido o documento 

e a pré-venda é fechada no Sistema CONTROL. 



 

                

 

Ao apresenta a mensagem de NFC-e emitida com sucesso, pressionado 

OK na mensagem, será direcionado automaticamente para o lançamento de 

uma nova pré-venda. 



 

Durante o processo de emissão de NFC-e podem ocorrer bloqueios, 

como por exemplo, o caixa do usuário estar fechado. Neste caso é possível 

abrir o caixa pelo próprio aplicativo, veremos mais detalhado em outros tópicos. 

 

Outros bloqueios podem ocorrer, porém a emissão da nota ocorreu, 

como exemplo, quando faço uma venda a prazo para cliente a consumidor, a 

mensagem apresentada é de que a NFC-e foi emitida com sucesso, porém é 

necessário fechar essa venda no Sistema CONTROL, resolvendo o que a 

mensagem apresenta como bloqueio. 



 

 

 

15. Listagem de pré-vendas abertas 

Na tela inicial do aplicativo acessando a opção Visualizar Abertas, é 

apresentada uma lista de todas as pré-vendas abertas do usuário que estiver 

logado. Essa mesma opção pode ser acessada através da opção Listagem, 

constante no rodapé do aplicativo. 



 

                

Na tela de listagem de pré-vendas temos informações do número do 

pedido, cliente, a hora em que foi iniciada a pré-venda, e o valor total da 

mesma. Selecionando uma pré-venda temos acesso aos itens incluídos nela, a 

qual foi detalhada em tópico anterior. 

É possível através desta tela, iniciar uma nova pré-venda, clicando no 

ícone “+” localizado no canto superior direito da tela. 



 

 

 

16. Transferindo para outros usuários 

Nesta tela de listagem de pré-vendas é possível também,  transferir de 

um vendedor para o outro os pedidos, acessando o ícone superior direito, 

como exemplifica a imagem abaixo: 

 



 

Ao acessar a tela de transferências, aparecerão as pré-vendas abertas 

do usuário logado. Primeiro deve ser selecionado as pré-vendas que deseja 

transferir, selecionando cada uma, e após isso, selecionar o vendedor através 

da lupa existente no cabeçalho. 

É possível verificar a quantidade de pré-vendas que serão transferidas 

logo acima da opção de selecionar o usuário de destino, no ícone com um 

círculo vermelho. 

               

Selecionado o vendedor, basta pressionar a opção Transferir, localizada 

no final da tela. O processo de transferência está concluído. O usuário é 

direcionado então para a tela de pré-vendas abertas  



 

 

 

17. Acessando as NFC-es emitidas 

Na tela inicial do aplicativo, acessando a opção Consultar NFC-e, temos 

acesso as NFC-e emitidas pelo usuário logado no aplicativo. Somente 

aparecerão as notas emitidas no dia. Selecionando uma NFC-e será 

apresentado na tela o arquivo da mesma, o qual é possível compartilhar de 

diversas formas, por e-mail, por whatsapp, e outros. 



 

                

 

18. Abertura e fechamento de Caixa 

Para facilitar o processo de abertura e fechamento de caixa, 

possibilitamos que essas operações sejam feitas pelo aplicativo também, assim 

o usuário não necessita acessar outra máquina para realizar esses 

procedimentos. 

O processo é simples como é feita a abertura e fechamento pelo 

Sistema Control, e pode ser acessado através da opção Caixa, na tela inicial 

do aplicativo, ou no menu do rodapé do aplicativo. 



 

 

Essa operação consiste basicamente em informar a operação, se 

abertura ou fechamento, valores em Dinheiro, Cheque e Outros Valores. 

Gravando as informações as mesmas serão automaticamente validadas no 

Sistema CONTROL. 

                


