
PASSO A PASSO PARA
A IMPLANTAÇÃO
DO VELOCE
A família de aplicativos que servem para todo tipo negócio.



VELOCE SMART

Aplicativo completo e de fácil

usabilidade de frente de caixa (PDV).

O QUE  É?

É intuitivo e fácil

de utilizar pois possui a usabilidade de um

smartfone em conjunto com a CIELO LIO

DIFERENCIA IS

Todos segmentos. O Veloce Smart é destinado

para o comércio em geral, possui tudo o que

precisa para vender;

QUEM ATENDE?

Resolve a usabilidade do dia a dia de um sistema

complexo ou manual de frente de caixa,

exige pouco treinamento e rápida

adaptabilidade.

QUE  PROBLEMA RESOLVE?

“Sistema de automação comercial, com o frente de caixa mais completo do mercado, totalmente
integrado à máquina de pagamentos, Cielo LIO, perfeito para todos segmentos econômicos”



Como começar a
implantar o Veloce?

A seguir você encontrará as principais orientações
para implantação e utilização do aplicativo Veloce em
seu estabelecimento.

Quando cadastramos sua empresa, realizamos as
configurações básicas para que você possa utilizá-lo
rapidamente.

Os impostos são baseados no enquadramento fiscal de sua empresa (lucro
real, presumido e simples nacional), informada no cadastramento.
Orientamos que é importante uma revisão de seu contador, para que ele
identifique particularidades tributárias de seu estabelecimento.

A base dos dados é no catálogo de produtos do PITSTOP
AMBEV. Os seguintes itens já estão preparados para
você: 
• Categorias
• Produtos
• Impostos
• Configurações gerais da empresa



Passos para implantação do Veloce:

REVISÃO DAS

CONFIGURAÇÕES

DA EMPRESA

Tempo estimado:
5min

Cielo Lio:  Não
necessário

INCLUSÃO DOS PREÇOS E
ATIVAÇÃO DOS PRODUTOS

DE VENDA

Tempo estimado:  60 min

Orientações:
Tenha em mãos  uma planilha
com os produtos e preços
que serão praticados pelo
seu estabelecimento. No
cadastro, ativamos os
principais produtos.

Cielo Lio:  Não necessário

PRIMEIRA VENDA

Tempo estimado:
10min

Orientações:
Faça sua primeira
venda emitindo um
demonstrativo não
fiscal e se habituando
com o fluxo do
sistema.

Cielo Lio:  Necessário

ATIVAÇÃO DO SERVIÇO
DE NOTA FISCAL EM

HOMOLOGAÇÃO

Tempo estimado:  
10 min

Orientações:
Tenha em mãos seu
certificado digital  e
senha, a numeração de
série e nota fiscal
usualmente uti l izada
neste processo é 1 .

Cielo Lio: Necessário

TREINAMENTO

Tempo estimado:  60 min

Orientações:
Você tem direito a um
treinamento e pode solicitá-lo
em qualquer etapa do
processo, sugerimos que você
tente se familiarizar e coletar
as dúvidas para que tenhamos
produtividade neste
treinamento.

Cielo Lio: Necessário

ENTRADA EM

PRODUÇÃO

Tempo estimado:
 10 min

Orientações:
Neste momento você
limpará o sistema com
os dados de testes e
começará a emitir
notas fiscais com
validade.

Cielo Lio:  Necessário

1 2 3 4 5

Uti l ização do sistema sem valor  f iscal ,  emissão de notas manuais.  Sistema
apto para vendas simuladas,  controle de estoque e campanhas promocionais .

Ut i l ização do sistema sem valor  f iscal ,  mas emit indo notas
em homologação,  com, emissão de notas manuais.  Sistema
com todas as funcional idades disponíveis .

Sistema com emissão de
notas f iscais com valor
f iscal  e  contábi l .



Para começar, acesse o site:   http://painel.velocepdv.com.br

O painel,  será sua área de trabalho no dia-a-dia para consultas e

cadastros no Veloce.

Faça seu login

1.

2.

3.

COMO COMEÇAR  IMPLANTAR O VELOCE?



1.  REVISÃO DAS CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA

Revise os dados da sua empresa acessando o menu de

configurações em empresas, na aba dados básicos.

Revise as configurações de sua empresa, abaixo estão as

configurações mais usuais para o perfil  de sua empresa.



O observe que alguma das funções que destacamos abaixo podem faci l i tar  seu
dia-a-dia,  e são faci lmente configuradas por você.

ENVIO DE NOTAS FISCAIS POR

EMAIL AO CONTABILISTA
Permite diariamente que os emails de suas notas fiscais

emitidas sejam enviadas automaticamente ao seu contador.

MODO DE DELIVERY
Permite que um pedido seja efetuado e este seja destinado

a um entregador que fará a cobrança diretamente ao seu

cliente.

1.  REVISÃO DAS CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA

A forma de utilizar e configurar você encontra

nos links a seguir:

http://cac.velocepos.com.br/base-de-conhecimento-veloce/como-enviar-

os-xmls-das-notas-f iscais-emit idas-automaticamente-ao-seu-contador/

http://cac.velocepos.com.br/base-de-conhecimento-veloce/venda-del ivery/



2. INCLUSÃO DOS PREÇOS E ATIVAÇÃO DOS PRODUTOS DE VENDA

Ajuste os preços e ative os produtos

da seguinte forma, acessando o menu

cadastros, na opção de produtos:

Na lista de produtos selecione o

produto e clique em editar

Informe o Preço de venda e ative o produto

se necessário. Salve-o e automaticamente

será atualizado no Veloce.



3. PRIMEIRA VENDA

Tela onde opera o sistema

Teclado para senha

Inserção do cartão



3. PRIMEIRA VENDA

Acesse o sistema com o login e senha de acesso ao painel .

1º Passo:  Escolha

do produto

2º Passo:

Quantidade

e pagamento

3º Passo:

CPF/CNPJ Cliente

4º Passo:  Cobrança 5º Passo: Emissão

Demonstrativo



4. ATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE NOTA FISCAL EM HOMOLOGAÇÃO

Ative a emissão de cupom fiscal

eletrônico selecionando a opção NFCe

Faça o upload do seu certificado digital

modelo A1 no sistema e em seguida informa

a senha de seu certificado

Observe que o ambiente selecionado

é de Homologação, que servirá para fazer

testes de notas fiscais sem valor

fiscal.

Informe o CSC e o CSC ID, do

ambiente de homologação, fornecido pela

secretaria da fazenda de seu estado, no

momento de seu credenciamento. O CSC ID

é normalmente o número 1,  e cuide para

que o CSC seja idêntico ao informado pelo

site da Sefaz.

Informe a numeração para iniciar os

testes das notas fiscais e a série

delas, normalmente se utiliza 1  para o

número e série.

Informe a inscrição estadual.



5. TREINAMENTO

AGENDE O TREINAMENTO COM A EQUIPE DE SUPORTE DO VELOCE.

51 3307.6301

51 99513-6602

ambev@velocepos.com.br

As principais dúvidas e orientações de uti l ização do
sistema você encontra em http://cac.velocepos.com.br



ENTRADA EM PRODUÇÃO

Acesse as configurações da empresa,

no menu, configurações, na opção empresas.

Caso ache necessário, você poderá limpar a base de dados do sistema, eliminando

as informações que foram utilizadas para testes, da seguinte forma:

No canto direito clique em

Limpeza de dados.

Este procedimento irá apagar todos os dados

referentes a vendas, movimentação de caixa,

usuários e estoque registrados até o momento! A

ação impactará diretamente no uso do Painel

Veloce e de todos os aplicativos a ele vinculados. 

Esta operação não pode ser desfeita.

Confirme.

COMO LIMPAR OS DADOS DE TESTE E HOMOLOGAÇÃO DA BASE DO SISTEMA?



ENTRADA EM PRODUÇÃO

Acesse as configurações da empresa,

no menu, configurações, na opção empresas.

Obs: Tenha cuidado para colocar uma série de nota fiscal,  que não está

sendo utilizada por nenhum outro sistema vinculado ao seu CNPJ.

Na aba Fiscal,  localize a seção “Ambiente de emissão do documento fiscal”  e

informe o CSC e o CSC ID do ambiente de produção fornecido pela secretaria

da fazenda de seu estado. Atribua o número de série e nota para emissão.



VELOCEPOS – PRINCIPAIS PERGUNTAS E RESPOSTAS

Sim, é possível .

Posso  vender  produtos
que  não  se jam da  Ambev
no  Ve loce  Smart?

Sim, quantos quiser e com diferentes
perfis.

Posso  ter  mais  de  um
usuár io?

Não é recomendado.

Posso  usar  meu  ce lu lar
para  operar  o  s is tema?

Sim, porém ele pode emitir o
demonstrativo e posteriormente a nota
fiscal.

Prec iso  emi t i r  nota  f isca l
das  minhas  vendas?

Não, a nota é impressa diretamente na
Cielo Lio.

Prec iso  comprar  uma
impressora?

Não.

Posso  usar  meu  PC  para
ut i l i zar  o  s is tema?

Sim.

Posso  ter  mais  de  uma
Cie lo  L io  em meu
estabe lec imento?

Pelo computador,  pela facil idade de uso
do teclado.

Os  cadastros  tem que  ser
rea l i zados  pe lo
computador  ou  pe la  C ie lo
L io?

Sim.

A Ambev  terá  acesso  as
minhas  vendas?

Imediatamente, assim que todas as
premissas forem cumpridas.

Em quanto  tempo  posso
usar  o  s is tema?

Sim.

Posso  ter  mais  de  um
tre inamento?

Não.

Posso  compart i lhar  a
in ternet  da  minha  C ie lo
L io  com o  restante  da
minha  empresa?



VELOCEPOS – PRINCIPAIS PERGUNTAS E RESPOSTAS

Sim.

O pagamento  pe los  meus
c l ientes  podem ser  em
mais  de  um car tão?

Imediatamente, o sistema funciona
online.

Tudo  que  eu  vender  em
quanto  tempo  estará
aparecendo  no  pa ine l?

Não, o Veloce Smart é um sistema de
ponto de vendas e não contábil .

O Ve loce  Smart
faz  minha  contab i l idade?

Para vender com outro POS, você deve
habil itar no painel em configuração da
empresa o uso de POS Físico.

Como posso  vender  com
outra  maquineta  e  usar  o
Ve loce  Smart?

Sim pode vender a dinheiro e não haverá
cobrança de taxa.

Posso  vender  com
dinhe i ro ,  vou  ter  taxa?

Sim, para isto é necessária fazer a
solicitação a equipe Veloce.

Tem como eu  l igar  a  C ie lo
L io  e  entrar  d i re to  no
Ve loce?

Sim, através das APIs de integração.

É  poss íve l  in tegrar  o
Ve loce  Smart  com outros
s is temas?

Sim.

Posso  env iar  a  nota  f isca l
para  o  e-mai l  do  meu
c l iente?

Não precisa se preocupar o backup é
feito automaticamente.

Como faço  backup  das
informações?

Sim, através da impressão de
vale/voucher.

Posso  fazer  venda  para
ret i rada  ba lcão  com o
Ve loce  Smart?

Não.

Está  in tegrado  ao  Zé
De l ivery?



LINHA DIRETA DE
ATENDIMENTO AMBEV

DISPONÍVEL PARA A AMBEV E FRANQUEADOS

51 3307.6301 51 99513-6602 ambev@velocepos.com.br



AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 2948 - CONJ. 206 

HIGIENÓPOLIS - PORTO ALEGRE - RS 

E-MAIL: CONTATO@VELOCEPOS.COM.BR

CENTRAL DE AJUDA ONLINE

CAC.VELOCEPOS.COM.BR


