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1.DESCRIÇÃO :
Apresentamos o Catálogo Eletrônico de Peças LS Tractor.
Este Catálogo Eletrônico pode ser baixado e instalado no computador através do link abaixo:
www.ideia2001.com.br/catexp/InstalarCatalogoLsTractor.exe

O procedimento é simples:
Durante a instalação é solicitado um pequeno cadastro do usuário, informações necessárias abaixo:
1) Nome completo
2) CNJP do Concessionário (Cadastros com CPF não serão aceitos).
3) E-mail
4) Telefone
Primeiras telas de instalação, após baixar o arquivo, executar o programa e seguir o passo a passo do
assistente de instalação.

A identificação do Concessionário é dada através do CNPJ:

Os dados de cadastro serão analisados pela LS e liberado acesso em seguida.
Abaixo tela inicial de acesso aos Catálogos Eletrônicos.
Existem varias formas de pesquisa, a primeira é através de menu navegando pelos modelos de
tratores ou implementos.

Exemplo de pesquisa do filtro de óleo do motor do modelos G.
Através do menu, acessar: Tratores-> Série G -> Motor -> Sistema de Óleo.

Neste nosso exemplo clicando no Sistema de Óleo abre a tela abaixo com a imagem a seguir.
Passando o mouse sobre o numero 10 aparece o código e a descrição, e se clicar sobre o numero abre a opção
de incluir no carrinho de compras.

A grande novidade neste nova versão do catalogo e boletim revisão 3 é o Preço de Peças.
O preço apresentado é o custo Concessionário com os impostos de IPI/PIS/COFINS/ICMS. Não tem ST
(Substituição Tributária) porque esta situação é particular para cada estado e o catalogo é para atender todo o
Brasil.
Para custo mais detalhado trabalharemos através de planilha especifica por estado.
Aberto o carrinho de compras é possível alterar a quantidade, fechar o carrinho e voltar para o catalogo para
incluir mais peças.
Nesta tela pode imprimir o carrinho de compras, exportar para arquivo (Gerar arquivo), limpar o carrinho de
compras ou enviar o Pedido de Peças para a Fabrica.
Se você já souber o código da Peças pode ser digitado clicando no ícone lápis ou [F11].

* Observação: Peças sem valores deverão ser solicitadas cotações através do catalogo eletrônico.

Fechando o carrinho de compras e a imagem, desta forma é acessada a lista de Peças referente a imagem que
foi fechada anteriormente.
Aqui é possível paginar o catalogo para frente a para trás clicando em anterior e próximo indicados abaixo.
Ou ainda [Ctrl+Page Up] e [Ctrl+PageDown]

