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CUPOM FISCAL – S@T 

CADASTRO DE CLIENTE 

 

Hoje o S@t é a versão do Frente de Caixa para quem realiza vendas no estado de São Paulo. 

Nada mais que um aparelho de criptografia de dados e faz a transmissão das vendas ao fisco em 

tempo real 

Antes de começar a vender no frente de caixa, é necessário que os produtos do estabelecimento 

sejam previamente cadastrados no SoftenSIEM (retaguarda). 

Abra o SoftenSIEM, 

 

Clique em PRODUTO 
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Depois clique no botão NOVO: 

 

 

Neste momento os campos em AMARELO são obrigatórios, preencha com os dados do produto e 

clicar em SALVAR. 
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No caso do S@T, além do cadastro do produto, é necessário que sejam cadastrados PREÇO DE 

VENDA e CÓDIGO DE BARRAS. 

Cadastrado o item, agora iremos colocar a tabela de preço. Selecione a tabela AVISTA (padrão 

para o S@T) e pressione ENTER (no teclado) 

 

 

Você terá a opção de colocar o preço de venda em cima de um percentual do preço de custo, como 

no exemplo em que estamos aplicando uma porcentagem de 300%. Assim o sistema gera 

automaticamente o valor final de venda 
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Caso você tenha o preço de venda já em mãos, pressione ENTER duas vezes, chegando ao último 

retângulo e especifique o preço de venda em reais. 

 

Aperte o ENTER para inserir o preço na tabela. 
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Na listagem em azul à direita, Mais Opções, clique opção CODIGO DE BARRAS. 

  

Se você trabalhar com código de barras, pode digitá-lo no espaço especifico indicado na imagem 

abaixo. Preencha em QT. ESTOQUE a quantidade do item que está cadastrando. Caso não queira 

que de entrada no estoque, preencha o campo com 0. 
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Caso você não utilize código de barras, repita o CODIGO DO PRODUTO no campo CODIGO DE 

BARRAS. 

 

 

Preenchidos os campos, com o cursor no quadro da Qt. Estoque pressione o ENTER. 

Feche a tela no X ao lado, clique novamente em SALVAR e feche também a tela do produto. 
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CADASTRO DE CLIENTE 

O cadastro de cliente a seguir é opcional, já que não é obrigatório para vendas no S@T. A emissão 

de S@t identificando o cliente geralmente é utilizado por empresas que tem a politica de fidelização 

dos cliente, em que cada qual assina o cupom no fim da compra. Para realizar o um novo cadastro, 

clique no ícone abaixo no SOFTEN SIEM: 

 

 

Agora clique em NOVO. 
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Preencha todos os campos AMARELOS e LARANJADOS, conforme o exemplo: 

 

 

Clique botão SALVAR depois em OK para finalizar o cadastro. 
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INTEGRAÇÃO RETAGUARDA - PDV 

 

Sempre que são cadastrados novos cliente sou produtos, deve-se fazer a integração do sistema 

com o Frente de Caixa. 

Para isso execute o comando CTRL + F, ou vá a UTILIDADES > COMUNICAÇÃO COM CAIXAS 

(ECF)   

 

e na tela que abrir desmarque a opção INTEGRAÇÃO RAPIDA. Depois clique no botão 

INTEGRAR, como indicado na tela abaixo.  

Realizando este processo, todos os itens e clientes cadastrados no SOFTEN SIEM já estarão 

disponíveis no Frente de Caixa. 
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COMO EMITIR S@T 

 

Para começar a trabalhar com o Frente de Caixa você abrirá primeiro o gerenciador do S@T que 

está na sua área de trabalho. 

 

Na tela do gerenciador, clique no botão STATUS DA OPERAÇÃO, para confirmar que o dispositivo 

está recebendo o sinal com sucesso:  
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Lembre sempre de manter o gerenciador aberto, pois ele é quem faz 

a transmissão dos cupons! 

Agora abra o Frente de Caixa, clicando no ícone na área de trabalho. 

 

A tela de login pode ser acessada com o usuário padrão, ou pode-se efetuar um novo cadastro 

junto ao suporte técnico. 

 USUARIO: NOTA 

 SENHA: 123 

Clique no botão ENTRAR, para acessar frente de caixa. 
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Clique em ABRIR CAIXA para dar início às suas vendas. 

 

 

Confirme a senha que é “123”: 
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Para fazer um CUPOM, clique em NOVO CUPOM: 

 

 

Você será redirecionado para a tela de inserção de itens no cupom: 
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Digite o código de barras (manualmente ou via leitor de código de barras) ou clique no botão 

CONSULTAR ITEM e busque o nome do item ou seu código de barras e o insira no cupom com 

um duplo clique. 

 

 

Para inserir com uma quantidade maior que 1 (Que é o padrão), clique no campo QUANTIDADE,. 

Um teclado numérico abrirá para você escolher a quantidade que deseja multiplicar. Para finalizar, 

clique em FIM: 
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Agora pressione ENTER duas vezes, chegando a esse resultado na tela. Se for necessário inserir 

mais de um item na venda, deve-se repetir o processo acima. 

Para terminar venda, clique no botão circulado abaixo: 

 

 

Escolha a forma de pagamento da sua venda e clique novamente em “Terminar venda” 
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Se houver interesse em inserir o cliente na venda, localize-o na seguinte tela. Caso contrário feche 

a tela no X. 

 

 

A tela subsequente questiona se existe o desejo de inserir CPF ou CNPJ do cliente nota. Se a 

resposta for afirmativa, preencha os campos da tela abaixo. Se não, clique no botão CONFIRMAR 

ESC: 
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Por fim você chegará à tela de contagem para autorização do seu cupom, este processo demora 

cerca de 5 a 10 segundos 

 

 

Quando o cupom for autorizado ele será impresso e o sistema retornará para a tela de venda 

inicial. 
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CANCELAMENTO DO CUPOM 

O tempo limite para o cancelamento de um cupom S@T é 30 minutos. Para realizar o 

cancelamento, clique em  CANCELAR VENDA. Na tela de requisição de senha que se abrirá, 

digite “123” e pressione o ENTER. 

 

 

O sistema sempre aponta o último cupom para o cancelamento, mas o campo é editável e pode ser 

preenchido com o número descrito na impressão do cupom. 
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Aparecerá uma confirmação de cancelamento do cupom: 

 

Em seguida a tela de impressão do mesmo, referente ao cancelamento: 
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SANGRIA 

A sangria é feita ao final do dia para o fechamento do caixa ou quando algum dinheiro é retirado do 

caixa físico.  

No Frente de Caixa, clique em SANGRIA como indicado na imagem e insira o valor do montante 

que será retirado. 

 

Escolha um diretório em seu computador para salvar o relatório da SANGRIA feita. No exemplo 

abaixo, o arquivo foi salvo na “Área de Trabalho”. 
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CONFERÊNCIA DE CAIXA 

O sistema também disponibiliza o botão para a Conferência do Caixa, em que você consegue 

emitir relatorios de vendas e realizar o fechamento de caixa por turnos, como na imagem abaixo: 

 

Para emissão de relatórios, clique no botão indicado RELATORIO. Em seguida preencha o periodo 

desejado e clique em EMITIR: 
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Um nova tela se abrirá com o relatório. 
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FECHAR CAIXA 

O fechamento de caixa funciona por turno. A partir do momento em que o caixa for fechado 

naquele determinado turno o sistema não permite mais a abertura do mesmo até que o próximo se 

inicie. 

Para fechar seu caixa, clique em FECHAR CAIXA e em SIM na mensagem de confirmação. 

 

Aparecerá uma tela com mais uma confirmação. Clique em SIM novamente. 

 

O sistema requisitará a senha padrão ”123” para a autorização do fechamento de turno. Tecle 

ENTER para confirmar. 
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O seguinte relatório de fechamento se abrirá. 
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RELATÓRIOS 

O sistema também disponiliza relatórios mais especificos. Clique no botão RELATÓRIOS, 

selecione qual deseja e clique em EMITIR: 

 

 

Na tela dos filtros, selecione o do periodo e insira as datas limite desejadas. 
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A emissão resultará no seguinte relatorio: 
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REIMPRIMIR 

Clique no botão REIMPRIMIR (destacado na figura abaixo) para reimprimir algum cupom do seu 

desejo. Insira a senha padrão “123”, e em seguida pressione ENTER. 

 

Preencha o numero do cupom que deseja reimprimir, e clique em OK. 
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O processo de reimpressão será executado. 
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Dúvidas e Suporte técnico 

Clientes Soften contam com o melhor suporte técnico da América latina! Sempre que for 
necessário, entrem em contato conosco por um de nossos canais de atendimento! 

 

 

 

Ou acesse o Chat em: 

https://www.softensistemas.com.br/suporte/ 

 


