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Importação de relatórios (Profit Kit)

Requisitos mínimos: LimerSoft SisVendas versão 11, atualização 11.0.0.16.
Verificação de atualização: Pelo programa LimerSoft SisVendas - Acesse o Menu Ajuda > Tela Sobre para verificar se seu programa
está atualizado com a versão 11.0.0.16.

Como atualizar o sistema: Se você possui os programas LimerSoft SisVendas versão 08, 09 e 10, acesse o link:
http://www.limersoft.com.br/site/contato.htm, para obter mais informações para a migração para os programas LimerSoft SisVendas
versão 11. Se seu programa possui versão anterior a 11.0.0.16, você poderá atualizá-lo, acessando pelo programa LimerSoft SisVendas
o Menu Manutenção > configurar o sistema > Configurações Avançadas > aba Geral > Clique em Verificar conforme a imagem, irá
aparecer uma tela para realização da atualização.

Download do pacote Profit kit: Baixe o pacote Profit kit pelo link: http://www.limersoft.com.br/sisvendas11/profitkit.zip
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Como extrair arquivos .ZIP ou .RAR: Se você não sabe como extrair arquivos .ZIP ou .RAR, esse tutorial vai te ajudar. Os
arquivos são compactados para que fiquem mais leves e possam ser transferidos em um único download. No entanto, para
abrir esses arquivos, você vai precisar de um programa. Vamos usar o 7-Zip que, além de gratuito, é capaz de descompactar
diversas outras extensões. Veja como fazer:
Descompactando arquivos .rar: 1. Baixe o programa 7-Zip (Você poderá encontrar em sites de downloads gratuitos legais
como Baixaki ou Superdownloads) e faça a instalação;
2. Localize o arquivo .zip ou .rar que você deseja extrair. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a
opção 7 – Zip e depois selecione a opção Extract Here “Extrair Aqui”;
3. O 7-Zip será aberto e começará o processo de extração dos arquivos que estão compactados.
4. As pastas serão descompactadas no mesmo local em que arquivo foi originalmente salvo, obedecendo a estrutura de
organização que estava configurada no arquivo .rar.

Após a descompactação, clique duas vezes sobre o primeiro arquivo extraído, aguarde a inicialização do LimerSoft
MasterReport e clique em salvar. Repita este passo para todos os arquivos, não simultaneamente. Aguarde a importação de
cada relatório e somente depois de salvo, prossiga para o próximo arquivo.

Após salvar o novo relatório, acesse o menu pesquisar, pelo ícone:

3

Importação de relatórios (Profit Kit)

Digite a palavra Profit no rodapé da tela, selecione o relatório desejado, clique em Preparar e visualizar relatório.

Exemplo do relatório Profit kit gerado:

Após a instalação de todos os relatórios pelo programa LimerSoft MasterReport, reinicie o programa LimerSoft SisVendas.
Acesse o Menu Relatórios > Avançados > Pesquisar.
Insira a palavra Profit no rodapé da tela, selecione o relatório desejado e clique em Selecionar para gerar o relatório pelo
LimerSoft SisVendas.
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