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Objetivo: Saiba como proceder para imprimir etiquetas de produtos do modelo 7x18 - 126 por folha - tamanho 
15x25mm. Etiquetas deste modelo apresentam as seguintes informações: logo da loja, valor de venda e preço à vista. 

Guia Prático

Como imprimir etiquetas de produtos modelo 
7x18 - 126 por folha?

Requisitos:
-Estar em Loja;

- Permissão: Franqueado/
Gerente;

-A partir da versão 
15.2.1590

1. Em PDV, clique em <Relatórios Diversos> e em 
seguida <Etiquetas de Produtos>.

2. Feito isso, clique na opção <Lazer/Jato de tinta 
- Carta- 216x279mm> em seguinda acesse a opção 
<7x18 -126 por folha - tamanho 15x26mm Vlr Venda/ 
Vlr  Desconto>.

3. Você poderá definir as mercadorias que serão 
impressas nas etiquetas através dos “filtros de atributos 
de produtos” dispostos na tela, ou ainda utilizar o filtro 
de “data de cadastro” para maiores especificações.
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5. Ao informar a referência ou código de barras 
do produto, você poderá definir a quantidade de 
etiquetas que será impressa. Nesse momento, o 
sistema mostrará a foto do produto. Após informar a 
quantidade tecle no ícone de seta para confirmar. 

4. Você poderá selecionar os produtos também, 
através da tela de pesquisa à esquerda. Nela é possível, 
bipar, digtar ou teclar F2 para informar as referências ou 
códigos de barras dos produtos que serão impressos nas 
etiquetas. Nesta tela também será possível inserir um 
percentual de desconto que impactará na informação 
de preço de venda à vista da mercadoria. 

6. Quando a etiqueta for gerada, ela conterá as 
seguintes informações: valor do produto, valor à vista 
(valor do produto mesnos o percentual de desconto 
informado) e logotipo da loja. 

O Logo deverá ficar na pasta (C:/ Gestor/ 
Desktop) com a descrição “etiqueta_7x18” e 
tamanho ser 250x 27 pixels.

É importante sinalizar que o  “campo percentual de 
desconto” não validará a informação inserida. Portanto, 
para informar um desconto é necessário estar atento aos 
dados dispostos no cadastro do produto. Lembrando 
que a sinalização de desconto é apenas uma informação, 
que não excluí a necessidade informá-lo no momento da 
venda. Para maiores dúvidas consulte o guia - “Como dar 
desconto na hora da venda?”n° 114.
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Muito Bem! Agora você sabe como proceder para gerar etiquetas do modelo 7x18 -126 por folha. Boas 
Vendas!

7. Definida todas as informações, clique em 
<Imprimir Etiquetas>.

7. Após as etiquetas serão geradas. Clique no 
ícone de impressora  para finalizar o processo. 

 

As etiquetas devem ser impressas em 
impressoras a Laser ou jato de tinta.

Atenção! O modelo de etiqueta abordado 
nesse guia tem as seguintes especificações:

Folha: A4 - 21x 29,6 cm
Tamanho da etiqueta: 15x26 mm
Total de etiquetas por folha: 126
Se a folha destinanda à impressão possuir as 

especificações citadas, clique em <Sim>.


