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ConnectStore 
O Sistema para sua loja. 



ConnectCaixa Cloud 

Concluído! 
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Visão Geral 

Este material tem como 

objetivo apresentar os novos 

recursos e alterações da 

versão 8.5.0 do ConnectStore 

através da sua nova interface 

SLY. 

ConnectStore 8 
v.8.5.0 
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ConnectStore 

Interface SLY 

A interface SLY (Smart Like You) do ConnectStore oferece uma nova experiência de uso do 

Frente de Caixa que pode ser adequada aos diversos tamanhos de monitores e também 

compatível com os dispositivos touchscreen.  
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Uma nova tela de consulta de vendas foi criada 
para que você possa, além de consultar 
detalhadamente cada uma de suas vendas 
realizadas, acompanhar um controle estatístico 
do movimento da sua loja de forma simples e 
objetiva.  

 

Você poderá consultar o valor do seu ticket 
médio, número de vendas e faturamento em 
vários tipos de agrupamentos diferentes.  

Consulta de vendas 
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Pesquise de forma ágil e organizada os 

movimentos de vendas da loja, através de 

condições de filtros disponíveis em diferentes 

períodos como, por exemplo: a data de hoje, a 

semana, o mês, o ano etc. 

Condições de filtro 
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Este recurso de acessibilidade é um grande 

diferencial de nosso produto que facilita o uso  

do Frente de Caixa por pessoas canhotas 

invertendo a posição dos objetos.  

 

Dessa forma, podemos ajudar no processo de 

adaptação e treinamento desse tipo de operador 

para que sua experiência de uso seja semelhante 

ao de uma pessoa destra promovendo uma 

melhor integração.  

Uso para canhoto 
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Agora é possível escolher se deseja imprimir 

seus cupons do Frente de Caixa em bobinas de 

80mm (padrão) ou 56mm (reduzida), conforme 

impressora utilizada na loja.  

Impressão de cupons 
em bobinas de 56mm 
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Para facilitar o processo de emissão de vendas 

no Frente de Caixa, a seleção do documento 

fiscal foi alterada para o final do processo de 

lançamento.  

 

Dessa forma, você pode realizar o lançamento 

de todos os itens, escolher o meio de 

pagamento para somente depois definir qual 

documento fiscal será emitido.  

  

Documento fiscal no 
fechamento da venda 

Voltar menu Voltar menu Voltar menu Menu principal Tela cheia Página anterior Página anterior Voltar Avançar recurso 





A nova interface SLY tem muitos recursos de 

personalização de imagem onde você poderá 

mudar a aparência do seu Frente de Caixa 

colocando o logotipo de sua loja e papéis de 

paredes para decorar o caixa da loja e divulgar 

sua marca ou produtos.  

Configuração de 
logotipo e Slide Show 
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Existem duas formas de consultar produtos ao 

realizar a venda na nova interface SLY.  

 

Você pode pesquisar um produto informando 

o seu código ou descrição clicando em 

“Localizar produto” (ícone de lupa) ou clicando 

em “F4 Produtos” (ícone de etiqueta) para 

informar o código do produto e fazer uma 

consulta de preço sem adicionar o produto à 

venda.  

 

  

Voltar menu 

Nova consulta de 
produtos 
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Na pesquisa de produtos (ícone de lupa) você 

poderá realizar a consulta por categorias 

(Família ou campo personalizado 1 do cadastro 

de produtos) que nesta versão passou a ficar 

disponível para o ConnectCaixa.   
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Nova consulta de 
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Através desta nova tela de consulta de 

produtos, você poderá cadastrar, alterar ou 

informar os dados de venda do produto para 

incluí-lo no lançamento da venda em 

andamento. 

 

  

Nova consulta de 
produtos 
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Uma novidade é que se o produto estiver 

inativo, você poderá optar por liberar a venda 

diretamente no momento do lançamento do 

item sem ter a necessidade de cancelar a 

venda e ativar o cadastro pelo administrativo.  

 

Quando um item inativo é liberado na venda, 

ele não tem o seu cadastro atualizado, sendo 

assim, em uma nova venda o alerta de item 

inativo continuará aparecendo. 

 

  

Liberação de vendas 
para produtos inativos 
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Para agilizar o processo de venda, uma nova 

opção de fechamento foi incluída para permitir a 

finalização da venda diretamente no meio de 

pagamento “Dinheiro” e no valor exato da venda. 

 

Dessa forma, ao clicar nessa opção, a venda já 

entrará na tela de fechamento sem ter que passar 

pelas opções de pagamento tornando a 

finalização da venda muito mais rápida nos 

cenários onde o cliente não tem necessidade de 

controlar os meios de pagamento e troco.   

 

 

Voltar menu 

Finalização rápida da 
venda em dinheiro 
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Criado para reduzir possíveis erros com trocos 

ou soma de valores recebidos do consumidor 

no momento do pagamento.  

 

O ConnectStore disponibiliza atalhos referentes 

a cada cédula corrente no Brasil, que auxiliarão 

na composição do montante a ser retornado 

ao cliente, facilitando a digitação do valor em 

dispositivos TouchScreen. 

 

Sugestão de cédulas 
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Agilize o cancelamento de um determinado 

item lançado na venda, localizando-o e 

cancelando simplesmente através do seu 

código (digitando ou com o leitor de código 

de barras). 

 

Cancelamento de item 
pelo código 
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O cancelamento de uma venda realizada passa 

a ser um processo mais simples e seguro com 

o navegador exclusivo da interface SLY. 

 

Utilize os filtros, disponíveis no navegador, para 

identificar as vendas por tipo de documento 

fiscal emitido.  

 

Opção de pesquisa e 
navegador de registros 
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Agora também é possível alterar os dados de 

quantidade, preço e desconto do último item 

vendido sem ter que realizar o seu 

cancelamento e relançamento na venda.  

 

Alterar dados do 
último item vendido 
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Os campos “Código ANP” e “Família” (campo 

personalizado 1) foram liberados para 

preenchimento na tela de cadastro de 

produtos da versão Caixa do ConnectStore.  

 

Algumas empresas, como: depósitos de gás ou 

serviço de troca de óleo utilizam o campo 

“Código ANP (Agencia Nacional do Petróleo)” 

no cadastro de produtos. 

Código ANP 
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Visando a economia de papel e também de 

espaço em disco, foi incluído esse novo recurso 

que irá agrupar itens idênticos na venda.  

 

Esse agrupamento irá somar as quantidades 

somente dos itens exatamente iguais, ou seja, 

que tenham sido vendidos com mesmo preço 

e negociação de desconto. 

Agrupamento de itens 
idênticos na venda 
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Com o objetivo de facilitar a geração e entrega dos arquivos fiscais da 

empresa para contabilidade, a ACSN desenvolveu esse exportador para 

realizar essa obrigação mensal de forma simples, rápida e consistente: 

 
• Simples, pois o exportador realiza automaticamente toda a 

varredura dos documentos fiscais emitidos nos terminais e no 

servidor e os agrupa em um único arquivo zipado para entrega ao 

contador; 

 

• Rápida, porque esse procedimento é realizado em apenas um 

clique; 

  

• Consistente, pois, além de fazer o agrupamento dos documentos, 

o exportador realiza a validação das vendas com seus respectivos 

documentos gerando um laudo de possíveis problemas por 

ausência de arquivos.  

Exportador de 
arquivos fiscais 
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ConnectCaixa Cloud 
ConnectStore 

Salvador-BA: (71) 3431-3111 

Aracaju-SE: (79) 3211-2364 

vendas@sabautomacao.com.br 

vendas-se@sabautomacao.com.br 

www.sabautomacao.com.br 

Rua Thomaz Gonzaga, 56, 

Pernambués, Salvador –BA. 

R. Urquiza Leal, 795, 

Grageru, Aracaju-SE. 

ConnectStore 

 

 

 
Menu principal 

Este material foi desenvolvido 

por ACSN Desenvolvimento 

de Software do Brasil Ltda e 

no caso de dúvidas ou 

maiores informações entre em 

contato. 

Siga a SAB 

Conheça a SAB Automação Comercial! 

Agende uma visita com nossos representantes. 
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https://www.facebook.com/connectstore.acsn
https://www.instagram.com/connectstore.acsn

