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Instalação do Pedido Eletrônico 

 
         Acesse WWW.SERVCONPE.COM.BR  clique em download depois na logo da distribuidora e 

baixe o aplicativo de instalação do Pedido Eletrônico da distribuidora, em seguida execute o 

aplicativo de instalação que foi baixado.            

  

         

           Informe o local a ser instalado.       

Será exibida a tela abaixo solicitando que seja informado o drive destino, basta informar o 

drive, clicar no botão INSTALL, que o sistema fará automaticamente a instalação, criando na área 

de trabalho um ícone do pedido eletrônico.   

   
 

 

Ao término da instalação e criação do ícone 

do pedido eletrônico, é solicitado a inserção código 

do usuário, o qual será gravado na instalação, afim 

de que, seja liberado o acesso do usuário no 

servidor de conexão da distribuidora. 

         Este código de usuário, mais o número de 

série do computador onde esta sendo realizada a 

instalação, é gravado no servidor, quando feita a 

primeira conexão, conexão de recebimento de 

carga do digitador, portanto, muita atenção ao 

digitá-lo, pois uma vez gravado não será mais 

possível alterá-lo nem excluí-lo.   

 

Após a inserção do código de usuário, será  

necessário receber esta  primeira carga e validar o código do usuário cadastrado, marque a 

opção solicitar carga digitador e em seguida clique na opção ok . 
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Esse é o ícone do Pedido Eletrônico que será criado automaticamente na tela principal, 

possibilitando um acesso fácil.  

                               

 
Configuração do Pedido Eletrônico 

 
Obs: Esse procedimento será realizado caso o cliente possua um sistema interno de 

gerenciamento de pedidos e pretenda fazer com que o Pedido Eletrônico transmita pedidos 

gerados a partir desse sistema. 

 

Para configurar o pedido eletrônico, entre em Configuração, em seguida selecione o 

Programa utilizado pela empresa, e por último confirme os diretórios e as nomenclaturas dos 

arquivos utilizados pelo sistema de gerenciamento farmácia.   
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Transmissão automática de pedidos 

 
Obs: Esse procedimento será realizado caso o cliente possua um sistema interno de 

gerenciamento de pedidos. 

 

Na transmissão automática de pedido, não é utilizado o digitador para confeccionar o 

pedido, ou seja, ele é gerado dentro do sistema de gerenciamento da farmácia. Utiliza-se o 

pedido eletrônico apenas para fazer a transmissão do arquivo para  distribuidora.  

 

Para fazer esta transmissão, gere o pedido  dentro do sistema de gerenciamento, 

acesse o pedido eletrônico, clique na opção Conectar e em seguida selecione Enviar 

pedido. 

 

 
 

 

 

 

Na transmissão automática de pedidos o código do faturamento bem como o código 

do prazo é selecionado logo após clicar na opção Enviar pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmissão manual de pedidos  
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Para os clientes que não possuem sistema de gerenciamento, ou não querem gerar 

seus pedidos automaticamente, temos uma função no pedido eletrônico que permite o 

cliente fazer a digitação.  

 

Ao clicar em Criar Pedido, o sistema exibe a tela abaixo onde é selecionado o cliente, 

escolhe o faturamento, o prazo e o filtro de seleção de produtos, é nesta mesma tela, que se 

digita as iniciais dos produtos para que seja inserida a quantidade a ser comprada.  Após 

digitar todos os itens do pedido, clique no botão exportar para transmitir o pedido para a 

distribuidora. 

 

  

 

 
 

 

Após o envio do pedido será encaminhado um retorno.
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Na digitação temos uma ferramenta para facilitar a localização dos produtos que são 

os filtros

 
 

 

FILTRO DESCRIÇÃO DO FILTRO 

Descrição ou código Localiza os produtos pela descrição ou pelo código 

Fornecedores Localiza os produtos pelo laboratório 

Princípio ativo Localiza os produtos pelo princípio ativo do produto 

Produtos da condição Exibe todos os produtos da condição comercial 

 

 

 

 

Relatório de títulos a vencer 

 
O cliente possui a opção de acompanhar os títulos que estão a vencer das empresas vinculadas 

a seu usuário.   Clique em Títulos. 
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          RELATÓRIOS 

Na opção relatórios é possível emitir um relatório de todos os clientes cadastrados no 

código do usuário. 

 

        UTILITÁRIOS 
A opção utilitários é utilizada para gerar código dicionário (SERVDIC.TXT) para importar 

para o sistema de gerenciamento da farmácia. 

 

 

NOTA  Para a transmissão do pedido eletrônico automático, é necessário que seja feito o 

cadastro do código dicionário da distribuidora no sistema de gerenciamento da farmácia, para 

facilitar este cadastro, criamos um arquivo texto que contém o código de barras associado ao 

código interno do produto na distribuidora. Os sistemas de farmácia, em sua grande maioria, já 

possuem uma opção para fazer a importação deste arquivo.  

 

Layout do arquivo de dicionário (SERVDIC.TXT)  

 

Posição => 01 a 13  código de barras do produto 

Posição => 14 a 26  código interno do produto na distribuidora 

 

78980859495350000000010000 

78980859495420000000010001 

78967142031190000000001000 

78967142603030000000001001 

78967142003230000000001002 


