BUSCA RÁPIDA
CLIQUE no tema de interesse:

Configurações

PDV

Aplicativos

Produtos

Loja Virtual

Suporte

Estoque

Financeiro

Boas Práticas

Compras

Nota Fiscal

Vendas

Relatórios

CONTA
Como criar uma Conta no MarketUP?
Como excluir minha conta?
Como apagar todos meus dados do sistema?

SENHA
Como alterar a minha senha de acesso?
Como recuperar sua senha

USUÁRIOS E PERMISSÕES
Como cadastrar novos usuários no sistema
Como Cadastrar um Novo Vendedor?
Como configurar permissões para os usuários
Como importar seus funcionários pela planilha

ACESSO REMOTO
Acesso Remoto

CONFIGURAÇÕES DO SERVIDOR
Como reconfigurar o servidor para que o SAT seja reutilizado?
Como configurar o servidor local para o MarketUP Desktop?

CADASTRO
Como cadastrar um produto no sistema?
Como faço para importar uma planilha de produtos?
Como adicionar um serviço ao sistema?
Como inativar/ativar um produto ou serviço?
Como atualizar os produtos importando a planilha?
Como localizar produtos?

ETIQUETAS
Como imprimir etiquetas?

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS
Como dividir meus produtos em categorias e subcategorias?
Posso cadastrar categoria sem utilizar a loja virtual?
Como localizo categorias?
Como edito categorias e subcategorias?
Como adiciono novas categorias e subcategorias?
É possível excluir categorias?

BALANÇA
Utilizando Balança

PRODUÇÃO
Produção
Utilizando Matéria Prima (Insumos) para produzir seu produto
O que é Margem de Lucro e como é calculada?

GRADE
Como utilizar o recurso de grade?
O MarketUp possui cadastro de produto com grade?

MOVIMENTAÇÕES
Como realizar uma entrada/saída de estoque manualmente?
Como realizar transferências entre estoques de forma manual?
Como adicionar uma nova movimentação de estoque?
Como realizar acerto de estoque de forma manual?

LOCAL DE ESTOQUE
Como consultar / editar um local de estoque?
Como incluir novo local de estoque?

PEDIDO DE COMPRA
Como Fazer Um Novo Pedido De Compra?
Como Cancelar Um Pedido De Compra?
Como Imprimir Um Pedido De Compra?
Como Editar Um Pedido De Compra?
É possível importar um pedido de compra através de uma Nota
Fiscal?
Onde Informo O Valor De Frete No Pedido De Compra?
O que acontece quando eu faturo um pedido de compra?
Posso copiar um pedido de compras salvo e Faturado?
Alterar Manualmente Parcelas Lançadas No Pedido De Compra?
Como localizar um pedido de compra em aberto?
Por que não consigo colocar um produto no pedido?

ORÇAMENTO DE COMPRA
Como cadastrar novo orçamento de compras?
Como imprimir um orçamento de compras?
Como cancelar um orçamento de compra?
Como gerar um pedido a partir de um orçamento?
Como aplicar desconto aos produto no orçamento de compras?
Como Altero Valor De Um Produto No Orçamento De Compras?
Posso alterar as datas padrão de entrega e validade do
orçamento de compras?

FORNECEDORES
Como Cadastrar e incluir uma transportadora?
Como cadastrar um fornecedor?
Como Importar Uma Lista De Fornecedores Para O Sistema?

CENTRAL DE COMPRAS
Central de Compras

DEVOLUÇÕES
Onde vejo minhas devoluções efetuadas?

ORÇAMENTO DE VENDA
Como criar um orçamento de venda?
Como cancelar um orçamento de venda?
Como transformar um orçamento em pedido?
Como adicionar observações em meus pedidos/orçamentos?
Como altero valor de um produto no orçamento de vendas?
Posso alterar a data padrão de entrega e validade do orçamento de vendas?

Como consultar o crédito de um cliente na tela de orçamentos?
É possível enviar o orçamento por e-mail?
Como imprimir um orçamento de vendas?

PEDIDO DE VENDA
Como fazer um novo pedido de venda ou de serviço?
Como editar um pedido de venda?
Como dar descontos em uma venda por pedido?
Onde informo o valor de frete no pedido de vendas?
Posso copiar um pedido salvo?
Por que não consigo colocar um produto no pedido?
Posso alterar manualmente parcelas lançadas no pedido de vendas?
O que fazer se o endereço do cliente não for o mesmo da entrega do pedido?

Como selecionar um vendedor para o pedido de vendas?
Como imprimir um pedido de venda?
Como cancelar um pedido de venda?
Como excluir as parcelas de um pedido de venda cancelado?
Como localizar o pedido de um cliente?
O que acontece quando eu faturo um pedido de venda?
Posso consultar os créditos do cliente na tela de novo pedido de vendas?

Como localizar um pedido de venda em aberto?

CLIENTES

DEVOLUÇÕES

Como cadastrar um cliente?
Como importar uma lista de clientes para o sistema?
Como editar ou excluir um cliente?
Como bloquear/desbloquear um cliente?
Como alterar o crédito do cliente?
Como consultar o crédito disponível de cliente?
Como imprimir ou exportar a lista de clientes?

Como consultar as devoluções?

COMISSÕES
Como aprovar uma comissão de venda?
Posso excluir um lançamento de comissão?

BOTÕES PDV
Como apago ou altero estes botões de produtos?
O que são Botões do PDV? E para que eles servem?
Como crio as listas dos Botões?
Quais os principais botões e suas atividades?

CONFIGURAÇÕES
Quero cadastrar mais de uma frente de caixa, é possível?
Como configurar a impressora na frente de caixa (PDV)?

OPERACÕES DE PDV
Como vender um produto utilizando a frente de caixa (PDV)?
Como dar desconto na venda pelo PDV
Como fazer reforço no PDV
Como fechar o caixa?
Como cancelar uma venda realizada no PDV?
Como fazer sangria no PDV ?
Como consultar as operações de PDV (frente de caixa)?

OFFLINE
Como o MarketUP opera offline?
O que é PDV OFFline? Como funciona?

FORMAS DE PAGAMENTO
Como inativo formas de pagamento no PDV?
É possível cadastrar novas formas de pagamento para o PDV?
Como configuro e edito as formas de pagamento do PDV?

CUPOM
Consigo imprimir cupom fiscal no PDV?
Onde verifico as parcelas de um cupom?
Onde faço o recebimento das parcelas de um cupom?
Quero excluir meu cupom, é possível?
Como consultar cupons do PDV?

COMANDAS
Como enviar um pedido para a cozinha e fechar a comanda
Como fechar a comanda de uma mesa?
É possível transferir clientes de mesa?
Como vender pela comanda?
Como configurar as comandas?

OUTRAS PERGUNTAS
O que é um PDV?
Por que não recomenda-se o uso de um mesmo PDV em
diferentes máquinas?
Como utilizar leitor de código de barras no PDV?

HABILITAR
O que é a loja virtual?
O que é preciso para ter uma loja virtual?
Como habilitar e acessar a loja virtual?
Configurando o redirecionamento de sua loja virtual
Minha loja contém conteúdo adulto, como configurá-la?

LAYOUT e CONTEÚDO
Como escolher o Layout de sua loja virtual?
Como colocar o logo da minha empresa na Loja Virtual?
Como alterar a cor da minha loja?
Onde insiro as principais informações da minha empresa?
Como destacar meus produtos na Loja Virtual?

PRODUTOS
Como categorizar os produtos já cadastrados no sistema para loja virtual?
Por que devo inserir informações de peso e tamanho dos meus produtos?

FORMAS DE PAGAMENTO
Como Habilitar o PagSeguro?
Qual o sistema de pagamento utilizado pela loja virtual?
Quais são as formas de pagamento da loja virtual do MarketUP?

ESTOQUE
Como controlar vendas online por disponibilidade de estoque?

DIVULGAÇÃO
Como criar uma Campanha Promocional?

FLUXO DE CAIXA
Como inserir uma conta recorrente?
Como consultar o fluxo de caixa?

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA
Como Visualizo as Movimentações de Caixa de Cada Conta
Bancária?
Como imprimir / exportar a listagem de movimentações de
caixa?
Como importar um arquivo OFX?
Como adicionar nova movimentação de Caixa?
O que é necessário para realizar uma movimentação financeira?
Como adicionar/excluir movimentação de Caixa?

CONTA CORRENTE
Como adicionar uma conta corrente?

BOLETO BANCÁRIO
Como configurar a emissão de boleto?

TIPOS DE PAGAMENTO
Como configurar os tipos e condições de pagamento?

CONTAS A PAGAR
Como apagar um lançamento em contas pagas?
Como incluir observações em uma conta a pagar?
Como efetuar um pagamento?
Como adicionar uma conta a pagar?
Como cadastrar os juros em uma conta a pagar?

CONTAS A RECEBER
Como Gerar um Recibo de contas recebidas?
Como efetuar recebimento de um lançamento?
Como imprimir / exportar a listagem da tela de Contas a
Receber?
Como editar um registro de Contas a Receber?
Como aplicar juros e descontos em lançamentos?
Como adicionar uma Conta a Receber?
Como alterar a data de vencimento de uma conta?

NF-e
O que é necessário para emitir NF-e?
Como alterar o campo de observação da minha NF-e?
Como habilito a emissão de NF-e pelo sistema?
Como configurar o MarketUP Desktop para emitir NF-e com
certificado A3?
Como informar manualmente o número da próxima NF-e a ser
utilizada?
Como emitir Nota Fiscal Eletrônica com o novo MarketUP Desktop?
Dados fiscais para emissão de NF-e
A NF-e poderá ser preenchida com mais de um CFOP?
Quais as cidades que o MarketUp disponibiliza a emissão de NF-e?
Como imprimir o DANFE de uma nota fiscal eletrônica?

SAT
Como Configurar o SAT no MarketUP?
Entenda como é fácil Ativar o SAT via internet
SAT - Como resolver o erro: "A Marca do sat precisa ser configurada”

NFC-e
A1 - Problemas com upload do Certificado Digital A1
Aplicativo NFC-e para Smartphone e Tablet
Como configurar o MarketUP para emitir NFC-e?
Quais estados já estão liberados para emitir NFC-e no MarketUP?

NFS-e
Quais as cidades que o MarketUp disponibiliza a emissão de NFS-e?

FATURAMENTO (CST e CFOP)
Como cadastrar uma venda com dois CFOP no pdv
Como criar uma Regra Fiscal?
Como criar uma nova Natureza de Operação?
O que é CFOP?
O que é código de situação tributária (CST)?
Como adicionar um Cálculo Fiscal?

EMISSÕES DAS NOTAS
Como Realizar a Emissão de Outras NFs?

CONFIGURAÇÕES
Onde configuro o CRT?
Quais os certificados possíveis de utilizar no sistema?
Como carrego o certificado digital em formato A1?

OUTRAS INFORMAÇÕES
Como configurar o MarketUP para atender a nova regra de ICMS?
Quais as mudanças da nova regra de ICMS?
Cadastro no Receita PR
Nova Sistemática de Recolhimento do ICMS Interestadual
O que é Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e para
que serve?
Como emitir Carta de Correção?
Como exportar o XML das Notas?
O contador poderá acessar as notas fiscais?
Estou com um Valor alto de Tributos em minha NF, porquê?
Preciso inutilizar uma nota fiscal, onde farei isto?

PRODUTOS
Curva ABC de Produtos em Estoque
Curva ABC de produtos vendidos
Produtos por Cliente
Lista de preços
Compras Realizadas

FINANCEIRO
DRE Gerencial Simplificada
DRE - Glossário
Carteira de clientes
Lucratividade por produto
Contas a receber
Contas a pagar

ESTOQUE
Itens com estoque baixo
Kardex
Localização e Status

VENDAS
Como localizar e enviar e-mails aos clientes no newsletter
Aniversário de clientes
Vendas Totais
Curva ABC de clientes
Vendas por tipo de pagamento
Vendas por Vendedor

Curso Completo – Vídeo
https://www.udemy.com/static/upgrade-your-browser

Tutoriais - Vídeo
http://suporte.marketup.com/hc/pt-br/categories/200271819-Video-Aula

Manual do Usuário - PDF
https://files.marketup.com/pdf/mktp_manual.pdf

Canal MarketUP – You Tube
https://www.youtube.com/user/MarketUPcom

Regras de Conduta e Boas Práticas
https://marketup.com/pdf/Regras-de-Conduta.pdf

ATENDIMENTO DIGITAL
- Dúvidas técnicas e de funcionalidades da
ferramenta:
EMAIL: consultores@marketup.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda a Sexta das
9h às 18h
- Dúvidas, críticas e sugestões:
consultores@marketup.com

FACEBOOK
Perfil MarketUP
https://www.facebook.com/MarketUP.Brasil

Grupo Oficial Consultores MarketUP:
https://www.facebook.com/groups/marketupconsultores/

FACEBOOK – GRUPO OFICIAL CONSULTORES
https://www.facebook.com/groups/marketupconsultores/
SUPORTE TÉCNICO
consultores@marketup.com
Segunda a Sexta - 9h às 18h

