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Este manual tem caráter técnico-informativo, sendo propriedade da SWEDA. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste 
manual pode ser reproduzida ou armazenada por processo mecânico, eletrônico, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outro 
tipo, sem autorização prévia e por escrito da SWEDA. 

Todos os cuidados foram tomados na preparação deste manual. Entretanto, a SWEDA não assume nenhuma responsabilidade por 
erros, imprecisões ou omissões em seu conteúdo, assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes 
decorrentes do uso da informação aqui contida. 

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
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1. Conheça o Mobox 
 

O Mobox é uma poderosa solução embarcada touch screen de fácil utilização. Com o uso das tecnologias NFC-e e SAT atende a 
legislação fiscal de automação do ponto de venda. 

Este manual foi projetado para que você se familiarize com as principais operações e recursos do seu Mobox. 
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2. Iniciando o uso 
 

O acesso inicial ao Mobox ocorre através da escolha do usuário e inserção da senha. 

 

 

 

Basta clicar no campo de seleção do operador, selecionar o usuário 
desejado e clicar em entrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a escolha deverá ser informada a senha e clicar em “Entra”. 
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3. Tela Principal 
 

Bem-vindo ao menu de opções do Mobox Onix.                  
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3.1 Funções disponíveis na Tela Principal 
 

      
 
Nova Venda 

 
Vendas 
Realizadas 

 
Sangria 

 
Fundo de Caixa 

 
Estoque 

 
Ajuda 

Acesso à tela de 
vendas para emissão 
de cupons, 
orçamentos, controle 
de mesas, Devolução, 
Delivery e consulta de 
produtos. 

Visualização, 
reimpressão e 
cancelamento das 
vendas já realizadas. 

Registro e controle 
das retiradas não 
programadas de 
dinheiro do caixa 
feitas pelo operador 
ou gerência. 

Registro e controle de 
valores inseridos 
(troco inicial) no caixa. 
Normalmente no início 
do dia ou troca de 
operador. 

Acesso ao módulo de 
controle de estoque. 
Permite:  
Entrada / saída 
manual, ajuste de 
estoque, exportação 
de Inventário e 
Relatório de posição  
 

Acesso aos manuais 
de cadastros e 
operação (Escancear 
QRCode). 

      
 
Relatórios 

 
Ajustes 

 
Informações do 
Sistema 

 
Central de 
Notificações 

 
TEF 

 
Sair 

Visualize ou imprima 
os relatórios: Clientes, 
Departamentos, Faixa 
horária, 
Financeiro, 
Operadores, 
Orçamentos, 
Produtos, Notas 
Emitidas e 
Vendedores. 
 
 

Configurações e 
cadastros do Mobox: 
Cadastros, extrações 
e importações de 
arquivos, ativação do 
Mobox, suporte, 
testes com periféricos, 
atualizações e demais 
configurações. 

Exibem informações 
da memória, 
parâmetros de rede, 
versão do Mobox e 
validade da licença. 
Nessa tela também 
estão disponíveis os 
manuais de 
configuração e 
operação. 

Acesso as 
notificações de erro e 
pendencias do 
equipamento (No caso 
de Led vermelho). 

Integração com TEF 
(Transferência 
Eletrônicas de 
Fundos). Possibilita 
ao lojista aceitar 
grande variedade de 
cartões para as 
transações do 
estabelecimento. 

Entra em pausa, 
retornando à tela de 
login. 
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4. Nova Venda 
 

Para acessar a tela de venda, clique em Nova Venda , no menu principal. 

O registro de produtos em uma venda pode ser realizado de três maneiras: Toque sobre os atalhos produtos, Digitação do 
código interno ou de barras do produto e leitura do código de barras pelo scanner. 

. 

 

Nesse capítulo assumiremos que todos os cadastros e configurações do Mobox já foram realizados. Em caso de 
dúvidas leia o capitulo 9 - Ajustes. 
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4.1 Funções disponíveis na Tela de Vendas 
 

  
 

    
 
Reimpressão 

 
Abrir gaveta 

 
Lista/Gera 
orçamentos 

 
Favoritos 

 
Departamentos 

 
Pesquisar 

 
Ordenação 

Reimprime o último cupom ou 
nota impresso. 

É exibido e abre 
a gaveta 
quando não há 
uma venda em 
andamento. 

Gera orçamento dos 
itens selecionados. 
Exibe a lista de 
orçamentos abertos 
quando não há uma 
venda em 
andamento.  

Ativo: Exibe 
apenas os 
produtos favoritos 
do departamento. 
Inativo: Exibe 
todos os produtos 
do departamento. 

Filtra os produtos 
por 
departamentos. 

Permite a 
busca de 
produtos 
utilizando 
código ou 
descrição do 
produto. 

Define a ordem 
em que os 
produtos são 
exibidos, por 
cadastro, 
alfabética ou 
código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acréscimo Desconto Tipo Corrige Cancela Multiplicar Entra 
Seleciona a função 
acréscimo. 

Seleciona a 
função 
desconto. 

Seleciona o tipo de 
acréscimo/desconto: 
R$ (valor) ou 
% (percentual) 
 

Limpa os dados 
inseridos no 
teclado numérico. 

Cancela a 
operação no 
teclado numérico. 

Multiplicação 
dos itens na 
venda. 

Confirma a 
operação no 
teclado 
numérico. 

       
 
Cliente 
 

 
Vendedor 
 

 
Teclado 
 

 
Comanda/Mesa 

 
Subtotal/ 
Pagamentos 

 
Fecha 
dinheiro 

 
Cancelar 

Inserir o CPF/CNPJ de um 
cliente na venda. 

Permite 
selecionar o 
vendedor para 
ser impresso no 
cupom ou nota. 

Registro de itens 
pelo código. Inserir 
acréscimo/desconto 
no item. 

Acesso à tela de 
controle de 
comandas. 

Acesso a 
finalização do 
cupom com o 
registro do meio de 
pagamento. 

Finaliza direto 
a venda com a 
forma de 
pagamento 
Dinheiro. 

Cancela a 
venda em 
andamento. 

ACRE DESC R$ CORR CANC X ENTRA 
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Devolução 
 

 
Delivery 
 

Gera Crédito 
para um 
cliente a partir 
da Devolução 
de um item 

Gerar delivery e 
visualizar pedidos 
realizados 

 
 

4.2 Notificações 
 

Através dos ícones de notificações é possível identificar algumas situações durante a operação com a solução Mobox. 

 

 

  
   

 

 
Ativação 

 
Pen-drive 

 
Rede Ethernet 

 
Rede Wireless 

 
Notificações 

 
iFood 

É exibido a 
partir do 
momento 
que 
restarem 5 
dias para 
expirar a 
ativação. 

Indica que há um 
pen-drive 
conectado no 
equipamento. 

Indica que uma 
rede local foi 
detectada, mas não 
necessariamente 
que há conexão 
com a internet. O X 
vermelho indica 
que uma conexão 
não foi detectada. 
Ao clicar  

Indica que uma 
rede local sem fio 
foi detectada, mas 
não 
necessariamente 
que há conexão 
com a internet. 

Indica avisos ou 
pendências 
importantes na 
Central de 
notificações. Ao 
clicar no mesmo 
é informado o 
motivo do erro na 
Central 

Indica os status 
do IFood. Se a 
Loja se encontra 
fechada ou 
aberta, se há 
novos pedidos, 
etc. Ao clicar 
deverá informar 
o status da loja e 
permitir abrir ou 
fechar a mesma 
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4.3 Filtro de produtos 
 

É possível filtrar os produtos por favoritos, departamentos, ordenação e pesquisa por descrição ou código. 

 

Favoritos: Para visualizar apenas os produtos cadastrados como favorito mantenha o botão ativo. Mesmo ao selecionar o 
departamento “Todos”, apenas os favoritos serão exibidos. Já ao desativar esse botão, todos os produtos do departamento 
selecionado serão listados, sejam eles favoritos ou não. 

Departamentos: A seleção de departamento agrupa produtos relacionados, facilitando sua localização. 

Ordenação: Ordena os produtos dentro de um departamento por ordem de cadastro, alfabética ou código. 

Pesquisa: A barra de pesquisa permite ao operador realizar buscas de produtos com descrições parecidas. 
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4.4 Registro de produtos na venda 
 

Ao escolher um produto, o mesmo é inserido automaticamente na lista. 

. 
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4.5 Registrando produtosfracionadosde preço aberto. 
 

Produtos cadastrados como fracionados ou com preço em aberto irão apresentar nesse momento a opção para inserir 
respectivamente a quantidade ou valor. Para isso, clique sobre um produto fracionado ou o pressione por 1 segundo. Nessa tela 
de edição do produto é possível selecionar quantidades inteiras ou fracionadas, além de inserir o preço pelo teclado numérico. 

 

 

 

Exemplos: 
• Produto fracionado: 

1- Selecione a quantidade inteira pelos botões + ou – e clique em . 
 
2- Digite uma quantidade inteira ou fracionada (com vírgula) no teclado 

numérico, pressione  e clique no produto. 
 
3- Digite uma quantidade inteira ou fracionada (com vírgula) no teclado 

numérico, pressione quantidade  e . 
 

• Produto de preço aberto: 
 

1-Digite o preço no teclado numérico, e posteriormente o produto a ser vendido 
 

2-Selecione o produto, digite o preço no teclado numérico e pressione 

. 

Para cancelar a edição desse produto clique em . 

 
 

 ENTRA 

X 



 

 
18 

4.6 Registrando produtos pelo códigointerno ou de barras 
 

O operador através do teclado numérico ou leitor de código de barras pode registrar facilmente os itens na venda.  

Exemplos: 

• Teclado numérico: 

Clique no botão  para abrir o teclado numérico. Digite o código interno ou de barras do produto e pressione . 

 

• Leitor de código de barras: 
 

Conecte o leitor no equipamento e leia o código de barras do produto. Também é possível utilizar o leitor para ler uma etiqueta de 
balança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRA 
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4.7 Registrando produtos através do peso capturado da balança. 
 

O produto deve estar cadastrado com preço fixo e unidade de media fracionada (kg).  

Clique sobre o produto e aguarde a leitura do peso (quantidade) que será multiplicada pelo preço do produto. Se preferir 

mantenha pressionado o produto por um segundo, na tela de edição pressione o botão da balança e em seguida . 
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4.8 Acréscimo e desconto de item de venda 
 

É possível aplicar o acréscimo ou desconto sobre o item em duas condições: Em um item não registrado e em um item já 
registrado na venda. 

Exemplos: 
 
Item não registrado: 
 
1- Pressione-o por um segundo até que a tela de edição seja exibida. 
Dependendo do produto informe a quantidade e/ou o preço conforme 

exemplo anterior. Digite o valor no teclado numérico, pressione  

para R$ ou %, em seguida  ou  e para finalizar 

pressione  ou . 
 
Item já registrado na venda: 
 
1- Localize o produto na lista de registrados (em cima do teclado 
numérico), clique nele e aplique o acréscimo ou desconto conforme 
exemplo anterior. 

 
 

Para cancelar a edição desse produto clique em . 
 

 

 

ENTRA 

DESC ACRE 

R$ 

 
Não é possível inserir em um mesmo produto desconto e acréscimo. 
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4.9 Multiplicação de itens 
 

Através do teclado numérico é possível fazer a multiplicação dos itens na venda.  

No exemplo abaixo os 5 sucos foram registrados da seguinte forma: Digitando a quantidade no teclado numérico, em 

seguida  e para finalizar o produto foi selecionado.  X 
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4.10 Cancelamento do item na venda 

Selecione na lista de itens registrados (em cima do teclado numérico) o produto que deseja remover e pressione . Será 
solicitada a confirmação para a remoção do item vendido. Ao clicar “Sim”, a operação será confirmada. Ao clicar “Não”, o produto 
não será removido. 
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4.11 Gerando comandas 
 

O Mobox possui recurso de controle de Comandas/Mesas. Para abrir uma comanda, registre os itens e pressione o botão .  

 

Na tela seguinte selecione uma comanda livre. 
 
 

O status da comanda passará a ser “OCUPADO”. Se a opção 
“Imprimir Resumo ao Incluir Itens” estiver ativada nas 
configurações, será impresso o pedido. 

 

  

Também é possível buscar as mesas utilizando um leitor de códigos de barras. Para isso basta que o código de barras lido seja o número da 

mesa que deseja buscar. Recomendamos o uso de códigos no padrão “Code 39”. 
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4.12 Divisão, conferência e finalização de comandas 
 

É possível dividir a comanda, ou seja, selecionar um ou mais produtos para emitir cupons separados. 

 

Selecione uma comanda que contém 4 itens e clique no botão 

Dividir . 
 

 

Selecione 2 itens na lista dos produtos da comanda e 

pressione . 
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Os produtos serão carregados na lista de itens registrados para 
que o cupom seja finalizado.  
 
 
 

 

 
 
 
Para finalizar o cupom basta selecioná-la e pressionar o botão 

 para ir para a tela de pagamento ou para finalizar 
direto com dinheiro. 
 

 
 

Se você selecionar novamente a mesma comanda, observe que apenas os 2 itens restantes estarão disponíveis para 
divisão e finalização de um ou mais cupons. 

Outro recurso disponível é a conferência da comanda ocupada. Ao selecionar uma comanda e pressionar o botão 

Conferência  é impresso o pedido com os valores para que o cliente possa conferir antes de efetuar o pagamento. 
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4.13 Cancelando uma comanda 
 

Para cancelar uma comanda selecione-a e pressione o botão 

. 
 

 

Será solicitada a confirmação para a remoção da. Ao clicar 
“Sim”, a operação será confirmada. Ao clicar “Não”, A comanda 
não será cancelada. 
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4.14 Gerando orçamentos 
 

O Mobox possibilita geração de orçamento. Quando um cliente está avaliando os preços das mercadorias para definir a 
compra futura, é possível fazer um orçamento. Assim que o cliente decidir pela compra, este orçamento pode ser resgatado para 
realização da venda e emissão do documento fiscal. 

O processo para lançamento dos itens no orçamento é o mesmo como ocorre na venda: Um clique em cima do produto irá 
inseri-lo na lista, os produtos cadastrados como fracionados ou com preço em aberto irão apresentar nesse momento o teclado 
numérico para inserir respectivamente a quantidade ou valor. 

Depois de registrar os itens clique em  para gerar o orçamento. Para recuperar um orçamento emitido, clique em . 
A lista de orçamentos só é exibida quando não há uma venda em andamento. 

 
Assim que exibido os orçamentos gerados clique no 

orçamento que deseja emitir e clique em carregar  
 
 
Para reimprimir um orçamento, primeiro selecione-o, e 

clique no botão . 
Para excluir um orçamento, selecione-o e clique no 

botão . 
 

Para efetivar a venda de um orçamento, selecione-o, clique no 

botão Carregar, em seguida no botão  para ir para a tela 

de pagamento ou  para finalizar direto com dinheiro. 
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4.15 Inserindo o CPF ou CNPJ do cliente na venda 
 

O CPF ou CNPJ do cliente pode ser informado durante: O registro dos itens na venda, ao carregar uma comanda, ao 
carregar um orçamento emitido e na tela de pagamentos. 

Clique no botão , digite o CPF ou CNPJ no teclado numérico, em seguida  ou em . 

Se o cliente já está cadastrado, basta localizá-lo na lista e em seguida selecionar. 

Para remover clique em cima do CPF ou CNPJ e escolha a opção “Sim” para confirmar a exclusão. 

 

 

ENTRA 
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4.16 Inserindo o vendedor na venda 
 

O vendedor pode ser informado durante: O registro dos itens na venda, ao carregar uma comanda, ao carregar um 
orçamento emitido e na tela de pagamentos. O vendedor deve ser previamente cadastrado para aparecer na lista. 

Clique no botão , digite o código do vendedor e pressione  ou selecione-o na lista . 

Para remover clique em cima do vendedor e escolha a opção “Sim” para confirmar a exclusão. 

 

 

ENTRA 
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4.17 Taxa de Adicional 
 

Dentro de Ajustes>Configurações existe a opção: 
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Ao selecionar irão aparecer as seguintes opções: 

 

Sempre Habilitado irá adicionar a taxa no fechamento da venda. 

Perguntar irá aparecer a mensagem se deseja adicionar a taxa ou não no fechamento da venda. 

Após selecionar a opção desejada coloque um valor para a taxa, esse valor vai ser um acrécimo em porcentagem do total da 
venda. 
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4.18 Abertura e Fechamento de Caixa 
 

Este recurso auxilia na administração dos movimentos financeiros realizados ao longo do dia.  

 

Para habilita-lo,  acesse Ajustes         → Configuração          → Altere o campo “Habilitar Abertura e Fechamento de  

 

Caixa” para “Sim” → Clique em “Salvar” 
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Desta forma, ao abrir a tela de nova venda será exibido a seguinte tela: 

 

Para realizar a abertura do caixa insira o valor de fundo de caixa, usuário, senha e por último clique em “Abrir Caixa”
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Para realizar o fechamento do caixa, retorne para a tela inicial e em seguida clique em “Sair 
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Será exibido a seguinte tela: 

 

Nesta tela, insira o usuário/senha e clique em “Fechar Caixa” 

Insira os valores de “Sangria” e em seguida clique em “Executar Sangria” 
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4.19 Delivery 
 

Para habilitar a opção primeiro cadastre um entregador (caso não tenha nenhum cadastrado), na tela de cadastro entre em 

  e a seguinte tela irá abrir: 

 

Aperte no icône  para cadastrar um entregador. 

 

Preencha os dados apresentados na tela acima e salve. 
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Em seguida em Ajustes>Configuração desça a tela até a opção “Habilitar delivery” e selecione a opção ”Sim”. 
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Na tela de Nova Venda irá aparecer a opção de delivery. 
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Modo de uso: Após a seleção do pedido, adicione um cliente e aperte no botão  . Em seguida vai aparece a seguinte 
mensagem,  

 

 

Para prosseguir com o delivery aperte sim. 
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Irá abrir a seguinte tela :
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Na parte inferior da tela tem os seguintes botões. 

 

Altera o status do delivery (Preparando | Pronto | Saiu para entrega | Entregue) 

 Reimprime o pedido de delivery 

Exclui pedido do Delivery 

Carrega o pedido para pagamento. 

 

Na parte superior temos o botão  , onde pode-se buscar um pedido pelo nome ou telefone do cliente. 
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4.20 iFood 
 

Para Habilitar o iFood é preciso ir em configurações e habilitar o delivery, assim como exemplificado acima. Após habilitar o 
delivery irá aparecer a opção de integração com o iFood assim como informado na imagem abaixo  

A opção de iFood não irá Sincronizar dados com outros equipamentos, sendo recomendado utilizar em apenas 1 PDV 
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4.20.1 Configurando iFood 
 

Assim que selecionado a integração com o IFood será necessario informar o usuario e senha para acesso (Em casos onde 
o cliente não tenha cadastro ou não recorde os dados para login o mesmo deverá verificar com o IFood).  

Após informar os dados para integração o deverá ser clicado em  , para que seja validado os dados e a 
comunicação com os servidores do IFood, fazendo assim com que a loja possa ser aberta posteriormente.  

 

 

 

Após a Validação e salvar as alterações irá aparecer o icône  informando que a integração foi realizada com sucesso, 
porém a loja se encontra fechada no momento. 

 

Em Meio de Pagamento padrão, será informado qual meio de pagamento será escolhido como padrão quando o meio de 
pagamento escolhido pelo consumidor não houver sido mapeado  

Já em Meio de pagamento Voucher IFood deverá ser informado qual o tipo de meio de pagamento deverá ser computado 
para cupons de descontos fornecidos pelo IFood. Ou seja, sempre que houver um cupom de desconto do iFood será registrado na 
venda um pagamento pelo meio de pagamento selecionado. 
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Outra configuração disponível é o mapeamento de meios de pagamento , para que cada meio de pagamento disponivel no 
iFood seja incorporado a um meio de pagamento registrado no PDV.Para que seja possivel mapear o usuario deverá clicar em 

 onde será aberta a seguinte tela. Ou seja, sempre que o cliente selecionar o meio de pagamento X no 
aplicativo do iFood, no equipamento ele será selecionado com a opção Y. 

 

 

 

 

 

A primeira coluna é referente a descrição 
resumida do meio de pagamento no IFood.  

A segunda coluna se refere a descrição completa 
do meio de pagamento no IFood. 

A Ultima coluna se refere ao meio de pagamento 
que sera incorporado quando selecionado o meio de 
pagamento ao pedido. Nessa terceira coluna só serão 
informados os meios de pagamentos já cadastrados no 
PDV ou o meio de pagamento informado como padrão. 
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A seguir podemos ver um exemplo de configuração 

 

 

 

 

 

 

Nesse Exemplo podemos verificar que caso o 
cliente escolha efetuar o pagamento via Alelo Refeição, 
Vale Refeição, Ben Visa Refeição ou Chef Card esses 
meios de pagamento serão computados no PDV como 
Pagamentos via Cartão alimentação. 

Caso o Cliente escolha por Banricompras será 
computado, no PDV, como um cartão de debito ou 
crédito. 

Nesse exemplo também é possivel verificar a 
utilização dos meios de pagamento padrão, onde todos 
que estão configurados como padrão serão 
computados como o mesmo meio de pagamento 
informado na tela de configurações do IFood 
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4.20.2 Configurando produtos 
 

Para realizar a configurações do produtos para estarem em sincronia com o equipamento basta no portal do iFood                 
( https://portal.ifood.com.br/ ) entrar no cadastro do produto e alterar o código informado no iFood para o código que está sendo 
utilizado pelo produto no PDV. 

Caso o Código do produto informado no iFood NÃO exista no equipamento o pedido é automaticamente CANCELADO 

 Quanto ao valor do produto caso no equipamento o produto esteja com valor X e no iFood com o valor Y o valor a ser 
cobrado no produto sempre será o informado no iFood independente se o valor é acima ou abaixo do cadastrado no equipamento. 

Exemplo cadastro Item 
 

 

 

 

 Como exemplificado acima, será necessario informar o Código do 
produto identico ao do PDV para que seja possiel fazer o pedido do 
mesmo sem que haja erros. 

 

No caso do Produto de exemplo o Código da Torta, tanto no PDV quanto 
no Ifood é o 13 
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Exemplo cadastro Pizza 
 

 

 

 

Para realizar o cadastro de Pizza primeiramente é recomendado que 
seja criada uma categoria especifica para pizzas onde é possivel cadastrar 
os tamanhos da Pizza  

No caso da Pizza o Código do produto será cadastrado conforme o 
tamanho da Pizza , ou seja , no Equipamento terá de haver 3 produtos: 

• Pizza Pequena  
• Pizza Média  
• Pizza Grande 
 

E os códigos, tanto no iFood quanto no equipamento devem ser o mesmo 
para o tamanho escolhido, Não sendo necessario cadastrar um produto 
para cada sabor de pizza. 

 

 Sobre os valores irão ser considerados os informados nos sabores da 
Pizza, onde caso requisitado uma pizza com 2 Sabores o próprio iFood 
realizará o calculo do valor a ser pago. 
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4.20.3 Iniciando o IFood 
 

Agora que configuramos o IFood devemos realizar a abertura da loja, para que seja possivel encontrar a mesma no IFood. 

Para isso deve-se ir a tela de Novas Vendas ou clicar no Icone  no canto superior direito. Onde irá surgir o seguinte Dialog 

 

 

 

 Ao aparecer o Dialog deverá ser clicado em “SIM” para iniciar as operações com IFood.  

 Assim que iniciada as operações será possivel verificar que o icone será alterado de  para  indicando que o 
equipamento já está preparado para receber novos pedidos. 
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4.20.4 Novos Pedidos 

Ao receber novos pedidos o equipamento indica vibrando o icone de  onde ao entrar na tela de Novas vendas e clicar o 
mesmo te redireciona a tela de delivery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já na tela de devivery é possivel verificar o nome do Cliente, o Id do telefone e os itens contidos no pedido. Também é possivel 

Avançar o status do pedido , imprimir o pedido , cancelar o delivery  e Carregar/Finalizar a venda . 
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Caso desejar verificar os detalhes do pedido, pode ser clicado em  onde o mesmo irá abrir os detalhes. 

 

 

 

 

Em detalhes é informado de forma mais clara o nome completo do 
cliente, o telefone , os itens do pedido com as devidas 
observações, valor total do pedido. 

É possivel ver também se o pagamento já foi efetuado de forma 
online ou se irá ter cobrança no momento da entrega, assim como 
o valor em especie que o cliente irá pagar juntamente com o troco 
a ser levado. 
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4.20.5 Aceitando o Pedido 

Para confirmar o pedido basta clicar sobre o mesmo e depois ir em  . Nesse momento o status do pedido irá ser 
alterado para a fase de preparo e irá informar ao cliente do IFood que o pedido foi aceito e está sendo preparado pelo restaurante. 

 

4.20.6 Enviando o pedido ao Cliente 
 

Após realizar toda a fase de aceite e preparo do pedido o mesmo deverá ser avançado para a fase “Pronto”, assim informando 
ao entregador mais proximo para realizar a retirada do pedido e envio ao cliente.  

 

Assim que o entregador retira o pedido no reutaurente deverá ser avançado mais uma fase, sendo assim o pedido será 
marcado como saiu para entrega, atualizando o status do mesmo no iFood, informando ao cliente que seu pedido já saiu para 
entrega. 

 

4.20.7 Entregue 
 

O responsavel pela finalização do pedido para a fase “Entregue” será o entregador, ou seja, o restaurante não terá 
participação no momento de finalizar o pedido. 
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4.21 Devolução 
 

Para habilitar a devolução basta ir ao Menu de Configurações ( Clique em Ajustes          > Configurações           ) e 
procurar pela a opção “Habilitar Devolução”.  

   

 Ao selecionar para habilitar a Devolução será redirecionado ao Cadastro onde deverá ser registrado um meio de 
pagamento com o tipo moeda Devolução. Assim como no exemplo a seguir:  

 

 

 

Ao realizar uma devolução pode ser necessária a emissão de uma nota fiscal de entrada no estoque. Verifique com 
seu contador. 
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4.21.1 Efetuar a Devolução  
 

Para efetuar a devolução de um Item basta ir a tela de Nova Venda no Menu Inicial. Selecione o item que gostaria de 
realizar a Devolução e informe o Cliente. Obs: É permitido a Devolução de apenas 1 item por vez. 

 

 

Após o passo acima clique no ícone de Devolução            . Após a Devolução o cliente receberá o crédito com o valor idêntico ao 
item devolvido e será impresso uma via de confirmação da operação.  
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4.21.2 4.21.2 Utilizando Créditos do Cliente  
  

Após realizar o processo de devolução, para utilizar o crédito basta inserir o CPF/CNPJ do cliente na venda, insira os itens na 

venda, clique no botão de "Meios de Pagamento"  , selecione o meio de pagamento previamente cadastrado  . 

 

Automaticamente será exibido uma janela mostrando o valor de crédito que o cliente possui e um questionamento se deseja 
utiliza-lo na venda. Caso clique em "Sim", automaticamente o crédito será aplicado na venda. 
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4.22 Fechamento da venda (Pagamento) 

Para finalizar uma venda normal, um orçamento ou uma comanda clique botão  para ir para a tela de pagamento. O 

botão  é utilizado para finalizar direto com dinheiro. 

No exemplo abaixo foi inserido o CPF do cliente e o vendedor. 
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Foi selecionado o dinheiro como forma de pagamento e inserido um valor de 20 reais. Após isso o cupom será emitido e o 
troco irá aparecer em uma janela de confirmação. 

 

 

 

 
 

 

4.23 Cancelamento da venda em andamento 

É possível cancelar a venda em andamento pressionando o botão “Cancelar” . Será solicitada a confirmação de 
cancelamento. Ao clicar “Sim”, o cancelamento será confirmado. Ao clicar “Não”, a venda continua em andamento. 
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5. Vendas Realizadas 
 

O Mobox possibilita visualizar, reimprimir ou cancelar uma venda já realizada, para isso clique no botão vendas realizadas

, na tela principal. Ao entrar nesta tela, você verá todas as operações do dia atual. Para visualizar a de outros dias utilize o 
filtro por data, mês e ano. 
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5.1 Reimpressão de venda 
 

Caso queira reimprimir o cupom de uma venda realizada, mantenha a venda pressionada por 2 segundos (clique longo) até que a 
opção abaixo seja exibida. 

 

 

5.2 Cancelamento de venda emitida 
 

Para cancelar um cupom vendido clique sobre o cupom desejado. Os detalhes do cupom serão exibidos. 

Caso a lixeira não seja exibida, é porque o prazo máximo para cancelamento de cupom já expirou: 

Prazo de cancelamento das tecnologias fiscais 

 

SAT 

 

30 minutos após a sua emissão. 

 

 

NFC-e 

 

24h após a sua emissão, desde que ainda não tenha ocorrido 
à saída da mercadoria do estabelecimento. 
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Para realizar o cancelamento de um cupom, clique no ícone da 

lixeira . 

A tela de confirmação de cancelamento será exibida. 
 
 
 

  
 

O sistema possibilita informar a justificativa de cancelamento do cupom, por padrão esse campo é preenchido 
automaticamente com a informação “Cancelamento de venda”. 

Para confirmar o cancelamento do cupom, clique em confirma .  

Um cupom de cancelamento será impresso. 
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6. Sangria de Caixa 
 

A operação sangria de caixa é feita para retirar o dinheiro, cheques, comprovantes de operações do cartão da gaveta, 
quando o montante estiver alto, como recurso de segurança. Esta operação poderá ser feita para qualquer meio de pagamento 
configurado no Mobox Onix. 

É possível visualizar as sangrias realizadas e efetuar uma sangria, para isso clique no botão Sangria  na tela principal. 

Na tela de Sangria de caixa constarão todas as operações de sangria realizadas até o momento. 

Para realizar uma nova Sangria, clique no botão mais . 
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• Escolha o meio de pagamento desejado. 
 

• Informe o valor pago e clique em (Entra). Para limpar o valor digitado, pressione (Corr). 
 
 

 
 
 

• Para cancelar a digitação e retornar a tela anterior, pressione seta para esquerda. 
 

• Um cupom de confirmação da sangria será impresso. 
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7. Fundo de caixa 
 

A operação fundo de caixa é feita para entrar com dinheiro na gaveta, para fins de troco. Esta operação será sempre 
realizada com o meio de pagamento DINHEIRO. 

É possível visualizar os fundos de caixa realizados e efetuar um novo, para isso clique no botão fundo de caixa na tela 
principal. 

Na tela de fundo de caixa constarão todos os fundos de caixa realizados até o momento. 

Para realizar um novo Fundo de Caixa clique no botão “mais” . 
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• Escolha o meio de pagamento desejado. 
 

• Informe o valor pago e clique em (Entra). Para limpar o valor digitado, pressione (Corr). 
 
 

 
 
 

• Para cancelar a digitação e retornar a tela anterior, pressione seta para esquerda. 
 

• Um cupom de confirmação da sangria será impresso. 
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8. Relatórios 
 

O Mobox Onix dispõe de diversos relatórios para o gerenciamento e controle do seu negócio. Cada relatório possibilita a 
seleção do período de data e hora, além de filtros específicos. 

É possível visualizar e imprimir um relatório, para isso clique no botão Relatórios  na tela principal. 

Na tela Relatórios constam os tipos de relatórios que podem ser gerados. 
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8.1 Relatório Financeiro 
 

O relatório Financeiro fornece toda a movimentação da loja. Totais de vendas bruta e líquida, 
acumuladores para cancelamentos, descontos, acréscimos, operações de fundo de caixa e sangria 
de caixa, totais por impostos e meios de pagamento. É o relatório mais importante para compartilhar 
com o contador. 

Após clicar na opção “Financeiro”, será exibida a tela para selecionar o período desejado. 
 

 

Confirme através do ícone . 

 
 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar por E-

mail clique no ícone . 

 

Selecionando a opção todo período, a Data inicial será a transação mais 
antiga existente e a data final o dia corrente até as 23h59.  

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais Financeiro 

 
Geral 

Totalizador de Venda Líquida:            R$ 1355387,55 
Totalizador de Venda Bruta:               R$ 137135,11 
Cupons Emitidos:                                               5527 
Número da Última Nota CF-e/NF-e:                044315 
 

Período 
 

de: 01/07/2018 00:00:00 
a 01/07/2018 23:59:59 

 
Venda Líquida(A):                                          R$ 76,00 
Quantidade Líquida:                                                   6 
Cupons Cancelados:                                      R$ 16,50 
Quantidade Cupons Cancelados:                               1 
Itens Cancelados:                                          R$ 3,500 
Quantidade Itens Cancelados                             1,000 
Acréscimo Venda:                                            R$ 4,00 
Desconto Venda:                                              R$ 1,50 
Fundo de Caixa(B):                                         R$ 150,00 
Sangria de Caixa(C): 
Dinheiro                                                        R$ 150,00 
 

Impostos 
 

ICMS 500 Substituição Tributária 
Alíq       Base                        
Imposto 
0,00%   R$ 15,00                                             R$ 0,00 
Total:                                                                R$ 0,00 
 
ICMS 102 Tributada sem permissão de crédito 
Alíq       Base                        
Imposto 
3,00%   R$ 58,50                                             R$ 1,78 
Total:                                                                R$ 1,78 
 
PIS  99 Outros 
Alíq       Base                        
Imposto 
0,65%   R$ 73,50                                              R$ 0,50 
Total:                                                                R$ 0,50 
 
COFINS 99 Outros 
Alíq       Base                        
Imposto 
3,00%   R$ 73,50                                              R$ 2,23 
Total:                                                                R$ 2,23 
 
Recebimentos 
Cheque:            
R$ 20,00 
Dinheiro:            
R$ 56,00 
Total:                                                              R$ 76,00 
---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                             01/07/2018 16:18:35 
Mobox Onix               Terminal 1                     02.00.00 
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8.2 Relatório Hora a Hora (Faixa Horária) 
 

O relatório Hora a Hora fornece toda a movimentação da loja por faixas de 1h. Será possível 
verificar qual é o horário de maior fluxo da loja para planejamento operacional. Exibe a quantidade e 
o valor vendido. 

Após clicar na opção “Hora a Hora”, será exibida a tela para selecionar o período desejado. 
 

 

Confirme através do ícone . 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar 

por E-mail clique no ícone . 

 

 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais por Hora 

 
Período 

Período Selecionado: de 01/07/2018 00:00:00 
a 01/07/2018 23:59:59 

 
Horas   Qtd.                                                  Valor 

00:00 – 01:00 0,000                                    R$ 0,00 
01:00 – 02:00 0,000                                    R$ 0,00 
02:00 – 03:00 0,000                                    R$ 0,00 
03:00 – 04:00 0,000                                    R$ 0,00 
04:00 – 05:00 0,000                                    R$ 0,00 
05:00 – 06:00 0,000                                    R$ 0,00 
06:00 – 07:00 0,000                                    R$ 0,00 
07:00 – 08:00 0,000                                    R$ 0,00 
08:00 – 09:00 0,000                                    R$ 0,00 
09:00 – 10:00 0,000                                    R$ 0,00 
10:00 – 11:00 0,000                                    R$ 0,00 
11:00 – 12:00 0,000                                    R$ 0,00 
12:00 – 13:00 0,000                                    R$ 0,00 
13:00 – 14:00 14,000                                R$ 67,50 
14:00 – 15:00 0,000                                    R$ 0,00 
15:00 – 16:00 2,000                                    R$ 8,50 
16:00 – 17:00 0,000                                    R$ 0,00 
17:00 – 18:00 0,000                                    R$ 0,00 
18:00 – 19:00 0,000                                    R$ 0,00 
19:00 – 20:00 0,000                                    R$ 0,00 
20:00 – 21:00 0,000                                    R$ 0,00 
21:00 – 22:00 0,000                                    R$ 0,00 
22:00 – 23:00 0,000                                    R$ 0,00 
23:00 – 00:00 0,000                                    R$ 0,00 
Total: 16,000                                            R$ 76,00  
 
---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                        01/07/2018 16:18:35 
Mobox Onix      Terminal 1         02.00.00 
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8.3 Relatório de Operador 
 

O relatório de Operadores fornece toda a movimentação da loja separada por cada operador 
do caixa. Apresenta a venda líquida, quantidade vendida, operações de fundo de caixa e sangria de 
caixa além dos recebimentos de pagamento. 

Após clicar na opção “Operador”, será exibida a tela para selecionar o período desejado. 
Neste relatório, além do período desejado é possível fazer o filtro por um determinado operador. Na 
tela de filtro, marque o operador que deseja visualizar, ou para ter um relatório completo, selecione 
a opção “Todos”. 

 

 

Confirme através do ícone . 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar 

por E-mail clique no ícone . 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais por Operador 

 
Período 

Período Selecionado: de 01/07/2018 00:00:00 
a 01/07/2018 23:59:59 

 
Operador: João 
Venda Líquida                                          R$ 104,00 
Quantidade Líquida:                                      24,000 
 
Fundo de Caixa:                                     R$ 150,00 
 
Sangria de Caixa 
 
Recebimentos 
Cheque                                                     R$ 20,00 
Dinheiro                                                    R$ 84,00 

 
Operador: Douglas 
Venda Líquida                                            R$ 29,00 
Quantidade Líquida:                                        9,000 
 
Fundo de Caixa:                                         R$ 0,00 
 
Sangria de Caixa 
 
Recebimentos 
Dinheiro                                                    R$ 29,00 

 
---------------------------------------------------------------- 

Operador: Douglas                    01/07/2018 17:36:46 
Mobox Onix                                           02.00.00 
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8.4 Relatório de Cliente 
 

O relatório de Cliente fornece toda a movimentação da loja separada por cada cliente 
(CPF/CNPJ). Apresenta a venda líquida e a quantidade vendida. As vendas que não possuem um 
cliente associadas serão acumuladas no item “Sem CPF”. 

Após clicar na opção “Cliente”, será exibida a tela para selecionar o período desejado. Neste 
relatório, além do período desejado é possível fazer o filtro por um determinado cliente. Na tela de 
filtro, marque o cliente que deseja visualizar, ou para ter um relatório completo, selecione a opção 
“Todos”. 

 

 

Confirme através do ícone . 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar por E-

mail clique no ícone . 

 

CABEÇALHO 

------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 

Totais por Cliente 

 
Período 

Período Selecionado: de 01/07/2018 00:00:00 

a 01/07/2018 23:59:59 

 

CPF/CNPJ  Nome   Cupons  Qtd.Prod.              Valor 

117.114.252-81 Milton       1            1          R$ 30,00 

 

Subtotal:                          1            1          R$ 30,00 

Sem CPF Sem Nome   9          32        R$ 103,00 

 

Total:                              10         33        R$ 133,00 

 

---------------------------------------------------------------- 

Operador: João                       01/07/2018 16:37:19 

Mobox Onix                                           02.00.00 
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8.5 Relatório de Produto 
 

O relatório de Produto fornece toda a movimentação da loja separada por cada produto 
cadastrado. Apresenta a venda líquida e a quantidade vendida.  

Após clicar na opção “Produto”, será exibida a tela para selecionar o período desejado. Neste 
relatório, além do período desejado é possível fazer o filtro por um determinado produto. Na tela de 
filtro, marque o Produto que deseja visualizar, ou para ter um relatório completo, selecione a opção 
“Todos”. Para localizar um produto na lista, utilize a opção “Busca”, informando o nome ou código 
do produto. 

 

 

Confirme através do ícone . 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar por E-

mail clique no ícone . 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais por Produto 

 
Período 

Período Selecionado: de 01/07/2018 00:00:00 
a 01/07/2018 23:59:59 

 
Cod    Desc     Qtd.  Valor 
1 Refeição   1,000 un   R$ 17,31 
2 Suco   1,000 un     R$ 2,88 
3 Bolo   3,000 kg  R$ 13,78 
4 Brigadeiro          2,000 un    R$ 6,00  
8Salada de Frutas  3,000 un  R$ 13,09 
10 Brigadeirão 7,000 unR$ 21,00 
11 Água Cristal 500ml com gás 9,000 un  R$ 31,18 
12 Água Cristal 500ml sem gás 1,000 un    R$ 3,50 
14 Coca cola normal 350ml 2,000 un   R$ 7,64 
15 Coca cola zero 350ml            2,000 un   R$ 8,00 
16 Fanta laranja 350ml 1,000 un  R$ 4,00 
23 Sprite limão 350ml 1,000 un  R$ 4,62  
Total:                                                     R$ 133,00 
 

---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                       01/07/2018 17:36:46 

  Mobox              02.00.00 
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8.6 Relatório de Departamento 
 

O relatório de Departamento fornece toda a movimentação da loja separada por cada 
departamento configurado. Apresenta a venda líquida e a quantidade vendida.  

Após clicar na opção “Departamento”, será exibida a tela para selecionar o período desejado. 
Neste relatório, além do período desejado é possível fazer o filtro por um determinado 
departamento. Na tela de filtro, marque o Departamento que deseja visualizar, ou para ter um 
relatório completo, selecione a opção “Todos”. 

 

 

Confirme através do ícone . 
 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar por E-

mail clique no ícone . 

 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais por Departamento 

 
Período 

Período Selecionado: de 01/07/2018 00:00:00 
a 01/07/2018 23:59:59 

 
Cod    Qtd.                                           Valor 
Refeições    16,000                                    R$ 71,18 
Bebidas      17,000                                    R$ 61,82 
Total:                                                     R$ 133,00 
 

---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                        01/07/2018 16:45:04 

Mobox Onix                                           02.00.00 
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8.7 Relatório Vendedor 
 

O relatório de Vendedor fornece toda a movimentação da loja separada por cada vendedor. 
Apresenta a venda líquida e a quantidade vendida. As vendas que não possuem um vendedor 
associadas não serão acumuladas. Neste relatório, além do período desejado é possível fazer o 
filtro por um determinado vendedor. Na tela de filtro, marque o Vendedor que deseja visualizar, ou 
para ter um relatório completo, selecione a opção “Todos”. 

 

 

Confirme através do ícone . 

 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar 

por E-mail clique no ícone . 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais por Vendedor 

 
Período 

Período Selecionado: de 01/07/2018 00:00:00 
a 01/07/2018 23:59:59 

 
Vendedor: Maria 
Venda Líquida                                            R$ 15,00 
Quantidade Líquida:                                        4,000 
Acréscimo Venda:                                        R$ 0,00 
Desconto Venda:                                          R$ 0,00 
Acréscimo Item:                                            R$ 0,00 
Desconto Item:                                              R$ 0,00 

 
Vendedor: José 
Venda Líquida                                            R$ 13,00 
Quantidade Líquida:                                        4,000 
Acréscimo Venda:                                        R$ 0,00 
Desconto Venda:                                          R$ 0,00 
Acréscimo Item:                                            R$ 0,00 
Desconto Item:                                              R$ 0,00 

---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                       01/07/2018 16:45:17 

Mobox Onix                                           02.00.00 
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8.8 Relatório de Orçamentos 
 

O relatório de Orçamentos fornece a informação da situação do orçamento: data e hora de 
registro, identificação do cliente, valor e status: emitido ou cancelado.  

Após clicar na opção “Orçamento”, será exibida a tela para selecionar o período desejado. 
 

 

Confirme através do ícone . 

 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar 

por E-mail clique no ícone . 

 

 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais Orçamento 

 
Período 

Período Selecionado: de 01/07/2018 00:00:00 
a 01/07/2018 23:59:59 

 
Status    Numero      Data                         Cliente 
Qtd.                                                              Valor 
E 5773 01/05/2017 15:38:23             Não Informado 
4,000                                                        R$ 16,50 
C 5771 01/05/2017 15:28:26             Não Informado 
3,000                                                        R$ 9,00 
C 5762 01/05/2017 13:22:55             Não Informado 
4,000                                                        R$ 15,00 
Total Emitido:                                            R$ 16,50 
Total Cancelado:                                        R$ 24,00 
 
E= Emitido 
C= Cancelado 
 

---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                       01/07/2018 16:45:35 

Mobox Onix                                           02.00.00 
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8.9 Relatório de Notas Emitidas 
 

O relatório de Notas Emitidas fornece a informação da situação dos documentos fiscais 
emitidos: data e hora de emissão, no. do documento, No. Série do SAT (quando selecionada esta 
tecnologia), valor e status: emitido ou cancelado.  

Após clicar na opção “Notas Emitidas”, será exibida a tela para selecionar o período 
desejado. 

 

 

Confirme através do ícone . 

 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar 

por E-mail clique no ícone . 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais Notas Emitidas 

 
Período 

Período Selecionado: de 01/07/2018 00:00:00 
a 01/07/2018 23:59:59 

 
Status  Extrato No SAT     Data                       Valor 
E 044321 900004697 01/05/2017 16:35:29   R$ 
15,00 
E 044320 900004697 01/05/2017 16:35:15   R$ 
14,00 
E 044319 900004697 01/05/2017 16:34:44   R$ 
13,00 
E 044318 900004697 01/05/2017 16:34:29   R$ 
15,00 
C 044316 900004697 01/05/2017 15:25:48   R$ 
16,50 
E 044315 900004697 01/05/2017 15:20:01     R$ 
8,50 
E 044314 900004697 01/05/2017 13:47:30   R$ 
30,00 
E 044313 900004697 01/05/2017 13:46:00   R$ 
16,50 
E 044312 900004697 01/05/2017 13:45:29     R$ 
3,00 
E 044311 900004697 01/05/2017 13:44:45     R$ 
3,00 
E 044310 900004697 01/05/2017 13:44:31   R$ 
15,00 
Total Emitido:                                          R$ 133,00 
Total Cancelado:                                       R$ 16,50 
 
E= Emitido 
C= Cancelado 
 

---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                       01/07/2018 16:45:35 

Mobox Onix                                           02.00.00 
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8.10 Relatório Delivery 
 

O relatório de Delivery mostra os status da entrega desde a geração do pedido até a entrega 
ao cliente, o mesmo apresenta a quantidade de pedidos e total nos status de Aguardando, 
Preparando, Pronto, Saiu, Entregue, Cancelado, Can. En (Cancelamento após ser entregue) e 
Vendido. 

 

 

Confirme através do ícone . 

 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora  ou caso deseje enviar 

por E-mail clique no ícone . 

 

 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Totais Delivery 

 
Período 

Período Selecionado: de 23/06/2020 00:00:00 
a 23/06/2020 23:59:59 

 
Hora                          Cli        Stat.Ori.             Val 
13/06/2020 10:30:4URI        Ven Pró     R$   10,00 
T. Aguardando                 Q Aguardando 
                0,00                  0 
T. Preparando                  Q Preparando 
                0,00                                              0 
T Pronto      QPronto 
                0,00                    0 
T. Saiu           Q Saiu 
                0,00                  0 
T. Entregue                       Q Entregue 
                0,00                  0 
T. Cancelado                   Q Cancelado 
                0,00                  0 
T Can. En.    Q Can. En. 
                0,00                  0 
T. Vendido    Q Vendido 
              10,00                   1 
 
Total T.Canc Quant         Quant. Canc 
            10,00      0,00                   1                          0 

---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                       23/06/2020 16:45:35 

Mobox Onix                                           03.00.00 
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8.11 Relatório Abertura de Caixa 
 

Esse relatório é o controle de abertura de caixa, no relatório é registrado fundo, abertura e 
fechamento de caixa, sangria e saldo juntamente com o operador que realizou as operações e 
apresenta um somatório dos valores anteriores dentro do período. 

 

 

Confirme através do ícone . 

 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar 

por E-mail clique no ícone . 

 

 

CABEÇALHO 
------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 
Abertura e Fechamento de caixa 

 
Período 

Período Selecionado: de 23/06/2020 00:00:00 
a 23/06/2020 23:59:59 

 
SWEDA 

Fundo          50,00 
Responsável Fundo       Sweda 
Sangria          10,00 
Responsável Sangria       Sweda 
Abertura do caixa 22/06/2020 15:05:31 
Fechamento do Caixa         22/06/2020 16:05:31 
Saldo        100,00 
 

Total do período 
Venda   600,00 
Fundo          50,00 
Sangria          10,00 
Saldo        100,00 

---------------------------------------------------------------- 
Operador: João                       23/06/2020 16:45:35 

Mobox Onix                                           03.00.00 
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8.12 Relatório Entregador 
 

O relatório Entregador mostra o horário de saída, entrega e valor da entrega. Ao final do 
relatório apresenta a quantidade de entregas, tempo médio e Total das entregas separado por 
entregador. 

 

 

Confirme através do ícone . 

 

 

O relatório será exibido na tela, caso deseje realizar a impressão, clique no ícone da impressora ou caso deseje enviar 

por E-mail clique no ícone . 

 

 

CABEÇALHO 

------------------------------------------------------------- 

Relatório Gerencial 

Entregador 

 
Período 

Período Selecionado: de 23/06/2020 00:00:00 

a 23/06/2020 23:59:59 

 

Sem Entregador       Saiu       Entregue        Valor 

              15:30        15:50             50,00 

Entregador               Entregas Tempo médio Total 

Sem Entregador            1                 0,20          50,00 

---------------------------------------------------------------- 

Operador: João                       23/06/2020 16:45:35 

Mobox Onix                                           03.00.00 
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9. Ajustes 
 

A tela de Ajustes dá acesso à seguintes opções: 

 

  



 

 
78 

9.1 Cadastros 
 

Para efetuar os cadastros e configurações iniciais clique em: Ajustes  Cadastros 

A tela de Cadastros exibe as seguintes opções: 
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O cadastro inicial da loja é preenchido de forma automática. Caso precise alterar as informações no cadastro de Loja veja o 
tópico Cadastro de Loja. 

Para completar a configuração inicial é necessário cadastrados Departamentos e Produtos para isso veja os tópicos Cadastro 
de Departamentos e Cadastro de Produtos ou caso tenha em mãos um arquivo de importação de produtos (CSV), veja o tópico 
Importação/Exportação via Pen-Drive. 

Esta importação dispensará a necessidade de prosseguir com os cadastros, podendo ir direto à operação de venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A opção Impostos está disponível apenas para o Mobox fiscal. 
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9.1.1 Cadastro de Loja 
 

Configura os dados cadastrais da loja que serão utilizados na geração do documento fiscal (NFC-e e SAT). 

 

Para realizar o cadastro de loja, vá em: Ajustes   Cadastros   Loja 

 

 

 

 

 

 

Para reconfigurar o código de ativação e a Assinatura do SAT ou dados de emitente da NFC-e, como por exemplo o 
CSC e o Id do Token (dados já obtidos na inicialização do Mobox através do Wizard) acesse o menu “Dispositivos”. 
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Devem ser informados os seguintes dados: 

Razão Social: Informe a razão social do lojista. 

Nome Fantasia: Informe o nome fantasia do lojista. 

CNPJ: Informe o CNPJ do lojista (sem fazer uso dos símbolos). 

IE: Informe a inscrição estadual do lojista (sem fazer uso dos símbolos). 

IM: Informe a inscrição municipal (opcional). 

Endereço: Informe o endereço do lojista. 

Número: Informe o número do logradouro. 

Complemento: Informe o complemento caso necessário. 

Bairro: Informe o bairro do lojista. 

UF: Selecione a unidade federativa (estado) do lojista. 

Cidade: Selecione a cidade do lojista. 

CEP: Informe o CEP do lojista. 

Telefone: Informe o telefone do lojista. 

Celular: Informe o celular do lojista. 

Fax: Informe o fax do lojista. 

Contato: Informe o nome da pessoa para contato. 

E-mail: Informe o e-mail do lojista 

Sigla da loja: Informe uma sigla para a loja. 
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O contato e e-mail serão utilizados no envio do boletim de vendas diárias também para receber um código de emergência em 
caso de esquecimento da senha do login, que poderá ser habilitado em: Ajustes   Configuração 
Recomendamos informar um e-mail válido. 

Após inserir as informações, clique em confirmar.  

 

9.1.2 Cadastro de Meios de Pagamento 
 

Para realizar o cadastro de meios de pagamento, vá em: Ajustes    Cadastros   Meios de Pagamento 

A tela de Meios de Pagamento será exibida e nela constarão todos os meios de pagamentos cadastrados até o momento. 

Os seguintes meios de pagamentos já vêm pré-configurados: Dinheiro, Cheque, Cartão Crédito, Cartão Débito, Cartão 
Alimentação. Dinheiro é o único pagamento que não poderá ser alterado. 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um meio de pagamento existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo meio de pagamento, clique em mais 

 
Confirme as informações antes de efetuar o cadastro. Se necessário, elas podem ser alteradas depois. 
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Devem ser informados os seguintes dados:  

Moeda: Selecione o tipo de moeda: 

 

Os tipos: TEF Débito, TEF Crédito, quando selecionados, farão o Mobox tentar a conexão com o Servidor de Transferência 
Eletrônica de Fundos, habilitado no menu de Configuração. 
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Troco: Não permite troco ou permite neste meio de pagamento, selecione uma dessas opções: 

 

Gaveta: Não permite abertura de gaveta ou permite, selecione uma dessas opções: 

 

Bandeira: Seleciona a bandeira do cartão para este meio de pagamento: 
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Credenciadora: Selecione uma dessas opções: 

 

Descrição: nome do meio de pagamento 

Após selecionar as opções e inserir a descrição clique em confirma  
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9.1.3 Cadastro de Unidades de Medida 
 

Para realizar o cadastro de unidades de medida, vá em: Ajustes    Cadastros   Unidades de Medida 

A tela de Unidades de Medida será exibida e nela constarão todas as unidades de medida cadastradas até o momento. 

 

 

 

As seguintes unidades de medida já vêm pré-configuradas: Unidade, Quilo, Litro e Metro. 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de uma unidade de medida existente, clique sobre ela. Para realizar o cadastro de uma nova unidade 
de medida, clique em mais.  
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Devem ser informados os seguintes dados: 

Descrição: nome da unidade de medida. 

Sigla: Informe a sigla 

Quantidade Fracionada: Selecione esta opção caso o produto seja vendido de forma fracionada, exemplo quilo, litro. Um 
produto configurado com uma unidade de medida sem esta marcação não poderá ser vendido com quantidade fracionada. 

Após inserir as informações clique em confirmar.   



 

 
88 

9.1.4 Cadastro de Impostos 
 

Para realizar o cadastro de impostos, vá em: Ajustes  Cadastros      Impostos 

São cadastrados os valores para ICMS, PIS e COFINS. 

A tela de Impostos será exibida, nela constarão todos os impostos cadastrados até o momento. 

 

 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um imposto existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo imposto, clique em mais 

 



 

 
89 

 

 

Devem ser informados os seguintes dados:  

Tipo de Imposto: Selecione o tipo de imposto: ICMS Tributado, ICMS Substituição, ICMS Isento, ICMS Não tributado, PIS 
ou COFINS. 

CST: Informe o CST – Código da Situação tributária. 

Alíquota: Informe o percentual da alíquota de imposto. 

Base de Cálculo: Informar a Base de cálculo, caso necessário. 

 

 

 

Após selecionar as opções e inserir o valor da alíquota, clique em confirma. 

 

 

 
Confirme as informações de impostos com o contador antes de efetuar o cadastro. 

 

 
Essa opção está disponível apenas para o Mobox fiscal. 
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9.1.5 Cadastro de Departamentos 
 

Para realizar o cadastro de departamentos, vá em: Ajustes    Cadastros   Departamento 

A tela de Departamentos será exibida e nela constarão todos os departamentos cadastrados até o momento. 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um departamento existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo departamento, clique em mais 
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Devem ser informados os seguintes dados: 

Imagem: É possível inserir uma imagem para o Departamento, veja como inserir a imagem em Selecionando a Imagem. 

 

 

 

Descrição: nome para o departamento. 

Perfis de Observações: Caso haja perfis de observações cadastrados, ao tocar em     será mostrado uma lista, 
escolha um dos perfis dessa lista para ser usado em todos os produtos deste departamento. 

 

 

Após inserir as informações, clique em confirmar.   

 
Inserir imagens ajuda na identificação dos departamentos. 
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9.1.6 Cadastro de Produtos 
 

Para realizar o cadastro de produto, vá em: Ajustes    Cadastros   Produto 

A tela de Produtos será exibida e nela constarão todos os produtos cadastrados até o momento. 

 

 

  

 

Ao manter um produto pressionado por um segundo é possível copiar suas informações para realizar o cadastro de um 
novo produto. Isso facilita o cadastro de produtos com dados e impostos iguais, nesse caso basta informar a descrição. 
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Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um produto existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo produto, clique em mais.  
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Devem ser informados os seguintes dados: 

Imagem: É possível inserir uma imagem para o Produtos, veja como inserir a imagem em Selecionando a Imagem. 

 

Estado: Ativo ou Inativo. Selecione a opção para deixar o produto ativo para operações (consultas, vendas, relatórios). Os 
produtos não podem ser excluídos, quando não for mais utilizá-lo bastará desmarcar esta opção que não será mais exibido na tela 
de vendas. 

Favorito: Ativo ou Inativo. Selecione esta opção para deixar o produto na lista de favoritos na tela de vendas. 

Código: Informe um código para o produto. 

Descrição: Informe o nome do produto. 

Preço aberto: Selecione a opção para configurar quando não houver um preço pré-definido, deixando o preço com o valor 
zerado. No momento da venda o sistema solicitará ao usuário para informar o preço da mercadoria. 

Preço: Informe o preço do produto. 

 

Código de barras: Informe o código de barras do produto tocando em 

 

Detalhes: Opcionalmente você pode inserir detalhes sobre as características deste produto, tocando em 

  

 
Inserir imagens ajuda na identificação dos produtos. 

 

 
Caso a opção preço em aberto esteja ativada, não será possível informar o preço fixo do produto. 

 
É possível inserir mais que um código de barras por produto. 
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Perfis de Observações: Caso haja perfis de observações cadastrados, ao tocar em     será mostrado uma lista, 
escolha um dos perfis dessa lista para ser usado em todos os produtos deste departamento. 

 

Departamento: Insira o departamento que o produto está associado, possibilitando agrupar tipos de produtos. Na tela de 
venda, serão exibidos os departamentos no menu lateral do lado esquerdo. 

Uni. de Medida: Selecione a unidade de medida. 

CFOP: Insira o CFOP – Código Fiscal de Operações. 

NCM: Insira o NCM – Nomenclatura comum do MERCOSUL. 

CEST: insira o CEST – Código específico de substituição tributária. 

Origem: Selecione a origem da mercadoria: Nacional, Estrangeira – Importação Direta ou Estrangeira – Adquirida no 
mercado local. 

ICMS: Selecione o imposto ICMS. 

PIS: Selecione o imposto PIS. 

COFINS: Selecione o imposto COFINS 

 

Após inserir as informações, clique em confirmar.   

 
Essa opção está disponível apenas para o Mobox fiscal. 
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9.1.7 Cadastro de Operadores 
 

Para realizar o cadastro de operadores, vá em: Ajustes    Cadastros   Operadores 

A tela de Operadores será exibida e nela constarão todos os operadores cadastrados até o momento. 

 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um usuário existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo usuário do sistema, clique em mais 
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Devem ser informados os seguintes dados: 

Nome: Informe o nome do usuário. 

Login: Informe o código de acesso, apenas números são aceitos. 

Senha: Informe a senha, apenas números são aceitos. 

Nível: Selecione o nível do operador: 

 

 

 

Gerente: Tem o maior nível de acesso. 

Supervisor: Nível de acesso mediano. 

Operador: Menor nível de acesso. 

Após inserir as informações, clique em confirmar.   
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9.1.8 Cadastro de Clientes 
 

Para realizar o cadastro de clientes, vá em: Ajustes    Cadastros   Clientes 

A tela de Clientes será exibida e nela constarão todos os clientes cadastrados até o momento. 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um cliente existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo cliente, clique em mais 
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Devem ser informados os seguintes dados: 

Nome: Informe o nome do cliente. 

CPF/CNPJ: Informe ou CPF para o cliente pessoa física e o CNPJ do cliente pessoa jurídica. 

Endereço: Informe o endereço do cliente. 

Número: Informe o número do logradouro. 

Complemento: Informe o complemento caso necessário. 

Bairro: Informe o bairro do cliente. 

UF: Selecione a Unidade Federativa (Estado) do cliente. 

Cidade: Selecione a cidade do cliente. 

CEP: Informe o CEP do cliente. 

Telefone: Informe o telefone do cliente. 

Celular: Informe o celular do cliente. 

E-mail: Informe o e-mail do cliente. 

Aniversário: Informe o Aniversário do cliente. 

Cadastrado em: Exibe a data de cadastro desse cliente. 

Após inserir as informações, clique em confirmar.   
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9.1.9 Cadastro de Vendedores 
 

Para realizar o cadastro de vendedores, vá em: Ajustes    Cadastros   Vendedores 

A tela de Vendedor será exibida e nela constarão todos os vendedores cadastrados até o momento. 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um vendedor existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo vendedor, clique em mais 

 

 

Devem ser informados os seguintes dados: 

Nome: Informe o nome do vendedor. 

Após inserir a informação, clique em confirma.   
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9.1.10 Cadastro de Permissões 
 

Para realizar o cadastro de permissões de acesso, vá em: Ajustes  Cadastros  Permissões 

Serão exibidas as permissões de acesso ás funcionalidades do sistema. Selecione o tipo de usuário que permitirá acesso a 
cada uma das funcionalidades: 

 

O acesso a cada uma destas funcionalidades será permitido no nível selecionado ou superior. Caso o usuário em uso não 
tenha permissão, será exibida uma caixa de diálogo solicitando a confirmação de um usuário com nível maior. 

 
Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Após inserir a informação, clique em confirma.   
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9.1.11 Cadastro de Entregadores 
 

Para realizar o cadastro de entregadores, vá em: Ajustes             Cadastros                 Entregadores 

A tela de Entregadores será exibida e nela constarão todos os entregadores cadastrados até o momento. 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um entregador existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo entregador, clique em mais 
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Devem ser informados os seguintes dados: 

Nome: Informe o nome do entregador 

Veículo: Selecione o tipo de veículo dentre os apresentados 

 

Placa: Placa do veículo (dado não obrigatório) 

Telefone: Digite o telefone para entrar em contato com o entregador. 
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9.1.12 Cadastro de Combos 
 

Para realizar o cadastro de combo, vá em: Ajustes    Cadastros   Combo 

A tela de Combos será exibida e nela constarão todos os Combos cadastrados até o momento. 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de um combo existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de um novo combo, clique em mais 
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Devem ser informados os seguintes dados: 

Imagem: É possível inserir uma imagem para o Combo, veja como inserir a imagem em Selecionando a Imagem. 

 

Estado: Ativo ou Inativo. Selecione a opção para deixar o combo ativo para operações (consultas, vendas, relatórios). Os 
combos não podem ser excluídos, quando não for mais utilizá-lo bastará desmarcar esta opção que não será mais exibido na tela 
de vendas. 

Favorito: Ativo ou Inativo. Selecione esta opção para deixar o produto na lista de favoritos na tela de vendas. 

Descrição: Informe o nome do combo. 

Departamento: Insira o departamento que o combo está associado. 

Produtos: Selecione os produtos que irão compor o combo, tocando em 

Após inserir todos os produtos na lista do combo, mantenha o dedo pressionando sobre o produto, para exibir o menu de 
opções: Excluir e Sair. 

Após inserir a informação, clique em confirmar.   

 
Inserir imagens ajuda na identificação dos combos. 
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9.1.13 Cadastro de Perfis de Observações 
 

Para realizar o cadastro de perfis de observações, vá em: Ajustes      Cadastros   Perfis de Observações 

A tela de Perfis de Observações será exibida e nela constarão todas as Observações cadastradas até o momento. 

 

Para realizar a impressão dessa lista de cadastro clique em 

Para alterar o cadastro de uma observação existente, clique sobre ele. 

Para realizar o cadastro de uma nova observação, clique em mais 

 

Devem ser informados os seguintes dados: 

Estado: Informar se o perfil aparecerá para inclusão. 

Nome: Deve-se nomear o perfil, para que seja possível distinguir ao relacionar o mesmo a um departamento. 

Código: Código a ser utilizado pelo perfil. 

Observações: Deve-se informar a descrição para a ação a ser utilizada. Ex: “Sem queijo”, “Acréscimo”. 
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Acréscimo/Desconto: Informar se o perfil será de acréscimo ou desconto. 

Valor (R$): Valor do acréscimo ou desconto. 

Quantidade: Informa a quantidade de observações para cada perfil. 

Deletar: Delete a observação. 
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9.2 Arquivos 
 

No menu arquivos é possível extrair cupons, extrair logs, importar / exportar CSV, restaurar / gerar backup, apagar cupons, 
apagar logs e redefinir o padrão de fábrica. 

Para isso, clique em: Ajustes  Arquivos 
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9.2.1 Extrair Cupons 
 

Grava no pen drive ou envia por E-mail os cupons emitidos na data selecionada. 

Para isso, clique em: Ajustes   Arquivos  Extrair Cupons 

É possível exportar todos ou selecionar um período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja como exportar em Importação/Exportação via Pen-Drive. 
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9.2.2 Extrair Logs 
 

Grava no pen drive os logs do sistema para análise de situações inesperadas. Caso não tenha pen drive conectado é possível 
fazer o envio dos mesmo ao nosso servidor. 

 

Para isso, clique em: Ajustes   Arquivos  Extrair Logs 

 

Aguardar o processo de extração dos logs. 

 

Após mensagem de confirmação, poderá ser removido o pen drive. 

 

Veja como exportar em Importação/Exportação via Pen-Drive. 
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9.2.3 Importação do Cadastro de Produtos 
 

Para realizar a importação do arquivo de produtos no formato CSV é necessário que esteja armazenado em um Pen drive. 
Veja como importar em Importação/Exportação via Pen-Drive. As imagens dos produtos serão armazenadas no mesmo caminho 
dos produtos, sendo um arquivo chamado “produtos.zip” compactado no formato “zip”. 

 

Para isso, clique em: Ajustes   Arquivos   Importar produtos 

A tabela abaixo contém o layout do arquivo csv. Para o Não Fiscal, os campos de impostos não serão considerados. 

Grupo Campo Tipo Obrig. Tam. Descrição Exemplo 

Produto 

Código N Sim 
1-

999999999 

Código de identificação do produto no banco 
de dados. Cadastre os produtos de 
preferência mantendo esse código em 
sequência. 

1 

Código Barras N Não 41275 Código de barras EAN13 ou código de 
controle interno do estabelecimento 

7894900530001 

Descrição AN Sim 3-120 Nome do produto Refeição 

Preço N Sim 2-999999 

Preço do produto e a quantidade de casas 
decimais. 
O preço e quantidade devem ser separados 
por pipe “|”.  Para importar produto com preço 
em aberto utilize 0.0 

4.5|2 

A quantidade da casa decimal pode ser 2 ou 
3 

Departamento AN Sim 100 Nome do departamento. Refeições 
Origem N Sim 1 Origem da mercadoria. 

1 
        1- Nacional 
        2- Estrangeira – Importação Direta 
        3- Estrangeira – Adquirida no mercado local 
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Unidade de medida AN Sim 16193 Unidade de medida do produto. 
Descrição|Sigla|Quantidade. 

Unidade|un|0         0 – Não fracionada 
        1 – Fracionada 

PIS 

CST N Sim 43526 Código de situação tributária. 99 

Alíquota N Sim 43558 
Percentual da alíquota de imposto. Para 3% 
preencher com 3. 0,65 
Para 0,65 % preencher com 0,65. 

COFINS 

CST N Sim 43526 Código de situação tributária. 99 

Alíquota N Sim 43558 
Percentual da alíquota de imposto. 

0,65 Para 3% preencher com 3. 
Para 0,65 % preencher com 0,65. 

ICMS 

CST N Sim 43526 Código de situação tributária. 102 

Alíquota N Sim 43558 
Percentual da alíquota de imposto. 

3 Para 3% preencher com 3. 
Para 0,65 % preencher com 0,65. 

  Fornecedores AN Não   Não utilizado no momento   
  CFOP N Sim 4 Código fiscal de operações 5101 
  NCM N Sim 8 Nomenclatura comum do MERCOSUL 21069090 
  CEST N Sim 7 Código específico de situação tributária 2804100 
  Saldo N Não   Não utilizado no momento 0 
  Aliq IBPT Fed N Não   Não utilizado no momento 0 
  Aliq IBPT Est N Não   Não utilizado no momento 0 
  Aliq IBPT Mun N Não   Não utilizado no momento 0 
  Imagem Produto AN Não 18264 Imagem que será exibida no produto 1505305145280.png 

  
Imagem 
Departamento AN Não 18264 Imagem que será exibida no departamento 1505305144732.png 

  Favorito AN Sim 1 
Define se o produto ser exibido na categoria 
Favoritos na tela de vendas S 
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Após preencher a planilha selecione todas as colunas altere o formato das células para “Texto”, pois o Excel ignora zeros à 
esquerda podendo a importação não ser realizada. Por exemplo, existe o CST “06”, se as células não estiverem como texto, ao 
salvar o arquivo o dado ficará como “6”.  Salve o arquivo com o nome “produtos.csv” e realize a importação. 

 

 

• Para Equipamentos Não Fiscal os campos de impostos poderão ser cadastrados com caracteres Zero “0”.  
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9.2.4 Exportação do Cadastro de Produtos 
 

Será armazenado um arquivo de produtos no formato CSV no pen-drive. Quando não houverem produtos cadastros, gerará 
um arquivo contendo apenas a estrutura dos campos. 

Para isso, clique em: Ajustes  Arquivos   Exportar CSV 

 

 

Após mensagem de confirmação, poderá ser removido o pen drive. 

Veja como exportar em Importação/Exportação via Pen-Drive.  



 

 
115 

9.2.5 Restaurar Backup 
 

Esta opção permite fazer restaurar os dados do sistema. Serão restaurados os arquivos: ativação Mobox, imagens dos 
produtos, dados dos cadastros. 

Para isso, clique em: Ajustes   Arquivos  Restaurar 

 

 

 

Podendo ser feito de duas maneiras, tanto em “Nuvem” como em “Pen-drive”. 

Veja como importar em Importação/Exportação via Pen-Drive.  
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9.2.6 Gerar Backup 
 

Esta opção permite fazer o backup dos dados do sistema. Serão salvos no pen drive os arquivos: ativação Mobox, imagens 
dos produtos, dados dos cadastros. 

Para isso, clique em: Ajustes   Arquivos  Gerar Backup 

 

 

 

Podendo ser feito de duas maneiras, tanto em “Nuvem” como em “Pen-drive”. 

Recomendamos que o backup seja realizado diariamente antes do início do movimento do dia. 

Veja como exportar em Importação/Exportação via Pen-Drive.  



 

 
117 

9.2.7 Apagar Cupons 
 

Apaga da memória interna do Mobox os cupons emitidos. Certifique-se de ter feito a cópia para um lugar seguro considerando 
que é obrigação do lojista manter a guarda destes documentos pelo prazo definido em legislação estadual. É possível apagar todos 
ou selecionar um período. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se o servidor de documentos estiver ativado e houver arquivos 
pendentes de transmissão é necessário confirmar a exclusão 
imediata ou optar pelo envio dos arquivos pendentes seguido da 
exclusão conforme imagem abaixo. 
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9.2.8 Apagar Logs 
 

Apaga os arquivos de LOG armazenados na memória interna do Mobox. Recomenda-se de tempos em tempos executar este 
procedimento para a limpeza da memória. 

 

 

 

Após a confirmação desta mensagem todos os LOGs serão apagado.  
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9.2.9 Redefinir Padrão de Fábrica. 
 

Apaga todos os dados do aplicativo voltando para o padrão de fábrica. 

Caso tenha um pen-drive conectado ao Mobox, ao executar esta ação irá mostrar a seguinte mensagem: 

 

 

 

Backup e Redefinir: esta opção fará uma cópia do banco de dados e dos arquivos das vendas (XML). 

Redefinir aplicativo: esta opção faz apenas a cópia dos arquivos das vendas (XML) para o pen-drive. 

Para ambas as opções são possíveis cancelar o procedimento em até 10 segundos caso o comando tenha sido executado 
por engano. 

  



 

 
120 

Caso não tenha nenhum pendrive conectado ao Mobox, ao executar esta ação irá mostrar a seguinte mensagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O cliente assume total responsabilidade sobre a perda dos dados do equipamento ao continuar com esta ação. 
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9.2.10 Padrões de arquivos. 
 

Para efetuar a importação ou exportação pelo pen-drive, verifique se o mesmo está formatado em “FAT32”, caso não esteja 
efetue a formatação para este formato.  

Em seguida crie uma pasta chamada “Mobox”, dentro desta pasta crie uma outra com o mesmo CNPJ que está cadastrado 
na configuração de Loja do equipamento (sem fazer uso dos símbolos). Caso seja uma Exportação, este caminho será criado de 
forma automática pelo processo de exportar e dentro desta pasta estará o arquivo exportado. 

Por último coloque o arquivo que você queira importar dentro desta pasta do CNPJ, verifique o nome do arquivo de acordo 
com o processo de importação que deseja efetuar. 

Exemplos: 

“[Unidade]\Mobox\[CNPJ]\[Arquivo]” 

 “E:\Mobox\53485215000106\produtos.csv” 

Onde: 

[Unidade]  é a Letra aonde o computador reconheceu o pen driver (Ex.: “E:” ou “F:”); 

[CNPJ]  é o CNPJ Cadastrado no equipamento, sem nenhum símbolo (Ex.: “53485215000106”); 

[Arquivo]  é o arquivo que será importado (Ex.: “produtos.csv”). 
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Segue tabela contendo os nomes corretos dos arquivos que podem ser importados ou exportados pelo equipamento. 

Nome do Arquivo Descrição 

licenca.bin Arquivo para ativação do Mobox. 
produtos.csv Importações de Produtos, Departamentos e Unidades de Medida. 
produtos.zip Arquivo compactado contendo as imagens que serão usadas nos produtos. 
update.sig Arquivo de atualização do Mobox. 

posicao_estoque.csv Importação/Exportação do inventário no estoque. 
chave_acesso.txt Arquivo para ativação do sincronismo. 

assinatura.txt Arquivo da assinatura para associação do equipamento SAT. 
requisicao.txt Arquivo exportado para gerar a licença de ativação do Mobox. 
chave_sat.txt Arquivo de chave para consulta de lotes no servidor da Sefaz. (Apenas SAT) 
backup.zip Arquivo de backup do equipamento. 
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9.3 Dispositivos 
 

Permite realizar testes e configuração dos dispositivos: Gaveta, Impressora, Rede e Bluetooth. 

Para isso, clique em: Ajustes   Dispositivos 

 

 

  
As opções SAT e NFC-e estão disponíveis apenas para o Mobox fiscal. 
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9.3.1 Gaveta 
 

Esta opção permite testar as configurações da gaveta.  

Para isso, clique em: Ajustes  Dispositivos   Gaveta  

 

Abrir Gaveta: Comando de abertura. 

Estado da Gaveta: Verificar o estado: aberta ou fechada. 

Gaveta invertida: Permite habilitar/desabilitar a inversão do sinal de aberta e fechada. 

Controlar gaveta: Permite habilitar/desabilitar o controle de gaveta na venda. Obrigando o fechamento entre operações. 

Após inserir todas as informações, clique em confirma  
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9.3.2 Impressora 
 

Esta opção permite testar as configurações da impressora. 

Para isso, clique em: Ajustes  Dispositivos   Impressora  

 

Teste de impressora: Permite digitar um texto ou recuperar um texto padrão e enviar ao mecanismo de impressão para 
realização de testes de funcionamento. 

Gravação de Log: Possibilita escolher o nível de detalhe do LOG que será gerado: 
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Comunicação da impressora: Define a comunicação com uma impressora externa, SI-300 por exemplo. 

 

 

 

Utilizar impressora de pedido: Configura até 3 impressoras de pedido. Modelos compatíveis: SI-300L e SI-300W. 

Para adicionar uma impressora preencha a descrição, IP e porta. Para visualizar o IP e a porta, desligue a impressora e a 
religue com o botão feed pressionado.  

 

 

 

  



 

 
127 

Após adicionar a impressora selecione os departamentos que ficarão associados a esta impressora. Uma impressora pode 
ser associada a vários departamentos e um departamento só pode ser associado a uma impressora. 

 

 

Ao emitir um cupom fiscal, nota fiscal de consumidor eletrônica ou um orçamento, o pedido contendo o item será enviado para 
a impressora em que o departamento foi atrelado. Exemplo: O departamento Salgado possui o produto Coxinha e está associado a 
impressora 1, já o departamento Bebidas possui o produto Suco e está associado a impressora 2. Ao vender esses dois itens e gerar 
um orçamento, será impresso na impressora 1 o pedido com o item Coxinha e na impressora 2 o pedido com o item Suco. Os pedidos 
impressos possuem a mesma numeração. 

 

Após inserir todas as informações, clique em confirmar.   



 

 
128 

9.3.3 SAT 
 

9.3.3.1 Parâmetros do SAT 
 

Para efetuar as configurações do SAT,  

Para isso, clique em: Ajustes  Dispositivos       SAT Configuração 
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SAT Nível LOG: 

1 – Serão gravados somente os erros; 

2 – Serão gravados os erros e algumas informações adicionais; 

3 – Serão gravados os erros, os alertas e algumas informações adicionais; 

4 – Serão gravados os erros, os alertas, algumas informações adicionais e dados de depuração da comunicação; 

Cód. de Ativação do SAT: Informar o código de ativação configurado no SAT. Este código é alfanumérico de 8 até 32 
caracteres. Se a tecnologia SAT foi configurada na inicialização do Mobox Onix, este código já foi cadastrado corretamente. 

Assinatura SAT: Código alfanumérico de 344 caracteres, que é a assinatura criptografada do aplicativo. 

Para realizar a importação da assinatura do SAT é necessário que você tenha a assinatura enviada pela Sweda.Veja como 
importar em Importação via Pen-Drive. 

Tocando em            o arquivo “assinatura.txt” será importado. 

Chave de Acesso para Consulta de Lotes: Chave de acesso única para cada contribuinte disponível no portal SGR-SAT 

para consulta dos lotes de cupons enviados pelo SAT. Gere um arquivo de texto com esta chave e salve como “chave_sat.txt”, 

veja como importar em Importação via Pen-Drive. 

Tocando em            o arquivo “chave_sat.txt” será importado. 

 

Após inserir a informação, clique em confirma  

 

  

 
Emissão de cupom fiscal eletrônico por SAT está previsto apenas para SP. 
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9.3.3.2 Funções do SAT 
 

 

 

Status Operacional: Executa a função status operacional do SAT. São apresentadas as informações de conexão com 
servidor, validade do certificado digital, cupons pendentes de emissão, vida útil da bateria entre outras informações. 

 

Extrair Logs: Executa a função extrair logs do SAT e exibe os dados em tela. Caso seja necessário utilize a função Extrair 
Logs localizada no menu Arquivos para transferir os logs para o pen drive. 
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Teste Fim-a-fim: Executa a função teste fim-a-fim do SAT. Utilizada para verificar se todo o canal de comunicação entre o 
equipamento, internet e a SEFAZ está corretamente configurado. 

 

Atualizar: Executa a função Atualizar SAT. Utilizada para situações em que está disponivel pelo fabricante uma nova versão 
do Software Básico do equipamento SAT. 

 

Ativar e Associar: A. 

 

Bloquear: Executa a função Bloquear SAT. Utilizada para situações em que é necessário bloquear as operações fiscais do 
SAT. Para que esta função seja executada com êxito, é necessário que o SGR-SAT esteja previamente configurado para permitir o 
bloqueio Contribuinte. 

 

Desbloquear: Executa a função Desbloquear SAT. Utilizada para situações em que o SAT está em Bloqueio Contribuinte e 
deseja desbloqueá-lo para retornar o uso de operações fiscais. Para que esta função seja executada com êxito, é necessário que o 
SGR-SAT esteja previamente configurado para permitir o desbloqueio Contribuinte. Esta função não desbloqueia o SAT quando o 
status é: Bloqueio autônomo e Bloqueio SEFAZ. 

 

Rede: Executa a função de configuração da REDE do SAT, permitindo que ele acesse a internet. Permite definir o uso de 
DHCP ou IP Fixo, servidor proxy etc. 
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9.3.4 Parâmetros da NFC-e 
 

Para efetuar as configurações da NFC-e, navegue até o menu NFC-e. 

Para isso, clique em: Ajustes  Dispositivos  NFC-e  
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MODO: Define em qual modo de emissão NFC-e o equipamento irá operar. 

1 – Contingência 

Ao habilitar esse modo, o Mobox não envia a nota em tempo real. A nota é armazenada para envio em contingência 
e será transmitida posteriormente quando houver comunicação com o servidor da Sefaz. O DANFE será impresso 
com o aviso "EMITIDA EM CONTINGÊNCIA". 

• Recomendação de uso 
Habilitar em casos de falta ou manutenção de rede no estabelecimento.  

• Situações comuns 
1) Mobox com internet e modo Contingência habilitado: Mesmo com conexão com a internet, as notas serão 
emitidas em contingência e em paralelo transmitidas para a Sefaz.  

Comportamento do led: Nessa condição pode-se notar uma pequena oscilação no led (de azul para vermelho e 
em seguida azul). Esse comportamento é devido as notas ficarem pendentes de transmissão, pois foram emitidos 
em contingência, mas como há conexão com a internet elas são transmitidas imediatamente. 

2) Mobox sem internet e modo Contingência habilitado: As notas serão emitidas em contingência e ficarão 
pendentes de transmissão para a Sefaz. 

Comportamento do led: Nessa condição o led permanecerá vermelho até que a conexão com a internet seja 
restabelecida e as notas pendentes sejam transmitidas. 

• Numeração das notas 
Quando esse modo está habilitado a numeração das notas será sequencial independente se há internet.  

Exemplo da situação 1 e 2: 

Rede Ok Ok Falha Ok Falha Ok Ok 
Número 1 2 3 4 5 6 7 

Status Contingência Contingência Contingência Contingência Contingência Contingência Contingência 
 

• Armazenamento 
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Quando uma nota é emitida em contingência é armazenada em “arquivos-xml\ano\mes\dia\Contingencia” 

Após essa nota ser transmitida para a Sefaz é armazenada em “arquivos-xml\ano\mes\dia” 

 

2 – Normal 

Ao habilitar esse modo, o Mobox tentará enviar a nota em tempo real. Se não conseguir ou não obter um retorno do 
servidor da Sefaz, a nota é descartada e uma nova nota é gerada em contingência como no modo “1” acima. 

• Recomendação de uso 
Habilitar quando o estabelecimento estiver operando com internet estável. 

• Situações comuns 
1) Mobox com internet e modo Normal habilitado: As notas serão enviadas e autenticadas em tempo real. Se 
houver algum erro, o retorno da Sefaz será exibido na tela. Exemplo “Rejeição: Informado NCM inexistente [nItem: 
nnn]”. 

2) Mobox sem ou com internet oscilando e modo Normal habilitado: Haverá tentativa de conexão com a Sefaz 
para envio das notas em tempo real, porém o envio ou retorno irão falhar. Nesse caso o número utilizado para envio 
da nota será separado para ser inutilizado ou cancelado em outro momento e uma nova nota será emitida em 
contingência com o próximo número disponível. Quando a conexão com a internet for reestabelecida o Onix 
transmitirá normalmente as notas em contingência pendentes e consultará a numeração que foi separada. Se essa 
numeração não existir no servidor (equipamento sem rede), será inutilizada. Caso exista (em casos de oscilação na 
rede), será cancelada para que não haja duplicidade de venda tendo em vista que a numeração (nota) seguinte foi 
emitida em contingência. 

• Numeração das notas 
Quando esse modo está habilitado a numeração das notas pode ser sequencial dependendo da rede do 
estabelecimento ou de possível rejeições da Sefaz. 
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Exemplo da situação 1: 

Com internet estável a numeração será sequencial 

Rede Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
Número 1 2 3 4 5 6 7 

Status 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
 

Com internet estável e rejeição a numeração irá avançar. Em casos de rejeição online, a cada nova tentativa o 
número da nota será atualizado e o número rejeitado online será inutilizado em outro momento. No exemplo abaixo, 
houve rejeição online e as notas 3, 4, 5 e 7 serão inutilizadas quando o Mobox conseguir comunicação com o servidor 
da Sefaz. 

Rede Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
Rejeitada Não Não Sim Sim Sim Não Sim 

Número 1 2 3 4 5 6 7 

Status 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso Inutilizado Inutilizado Inutilizado 
Autorizado 

uso Inutilizado 

 

Exemplo da situação 2: 

Com oscilação de internet a numeração das notas (tela Vendas Realizadas) não será sequencial. No exemplo abaixo, 
houve oscilação na rede e as notas 2 e 4 serão inutilizadas ou canceladas quando o Mobox conseguir comunicação 
com o servidor da Sefaz. 

Rede Ok Falha Falha Falha Falha Ok Ok 
Número 1 2 3 4 5 6 7 

Status 
Autorizado 

uso 

Inutilizado 
ou 

Cancelado 
Contingência 

Inutilizado 
ou 

Cancelado 
Contingência 

Autorizado 
uso 

Autorizado 
uso 
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• Armazenamento 
Quando uma nota é emitida em tempo real é armazenada em “arquivos-xml\ano\mes\dia” 

Quando uma nota é emitida em contingência é armazenada em “arquivos-xml\ano\mes\dia\Contingencia” 

Após essa nota ser transmitida para a Sefaz é armazenada em “arquivos-xml\ano\mes\dia” 

Quando uma nota é inutilizada é armazenada em “arquivos-xml-inut” 

Quando uma nota é cancelada é armazenada em “arquivos-xml-canc\ano\mes\dia”  

Quando uma nota é emitida em contingência e rejeitada após a transmissão é armazenada em “arquivos-xml-
reject\ano\mes\dia” 

 

4 – Automático 

Ao habilitar esse modo, o Mobox funcionará como no modo “2” Normal, fazendo tentativas de emissão das notas em 
tempo real. Se não conseguir ou não obter um retorno do servidor da Sefaz, o horário da falha fica registrado e o 
modo “1” Contingência é acionado. Somente voltará para o modo “2” Normal quando não forem registradas novas 
falhas de conexão por 30 minutos a partir da última falha registrada. 

• Recomendação de uso 
Modo recomendado para operar com a NFC-e pois, faz os tratamentos em casos de instabilidade frequente na rede 
do estabelecimento.  

• Situações comuns 
1) Mobox com internet e modo automático habilitado: As notas serão enviadas e autenticadas em tempo real. 
Se houver algum erro, o retorno da Sefaz será exibido na tela. Exemplo “Rejeição: Informado NCM inexistente 
[nItem:nnn]”. 

2) Mobox sem ou com internet oscilando e modo Automático habilitado: Quando houver falha na emissão em 
tempo real, a troca do modo “2” Normal para modo “1” Contingência ocorre automaticamente. A troca de modo “1” 
Contingência para o modo “2” Normal será realizada automaticamente quando a conexão com a Sefaz estiver estável 
por 30 minutos consecutivos.  
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• Numeração das notas 
Exemplo da situação 1: 

Com internet estável a numeração será sequencial 

Rede Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
Número 1 2 3 4 5 6 7 

Status 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
Autorizado 

uso 
 

Exemplo da situação 2: 

Com oscilação de internet a numeração das notas (tela Vendas Realizadas) não será sequencial. No exemplo abaixo, 
houve oscilação na rede, o modo “1” Contingência foi habilitado e a nota 2 será inutilizada ou cancelada quando o 
Mobox conseguir comunicação com o servidor da Sefaz. 

Rede Ok Falha Ok Ok Falha Ok Após 30 
minutos 

Ok 

Modo Normal Normal Contingência Contingência Contingência Contingência Normal Normal 
Número 1 2 3 4 5 6 7 8 

Status 
Autorizado 

uso 

Inutilizado 
ou 

Cancelado 
Contingência Contingência Contingência Contingência 

Autorizado 
uso 

Autorizado 
uso 

 

• Armazenamento 
Quando uma nota é emitida em tempo real é armazenada em “arquivos-xml\ano\mes\dia” 

Quando uma nota é emitida em contingência é armazenada em “arquivos-xml\ano\mes\dia\Contingencia” 

Após essa nota ser transmitida para a Sefaz é armazenada em “arquivos-xml\ano\mes\dia” 

Quando uma nota é inutilizada é armazenada em “arquivos-xml-inut” 

Quando uma nota é cancelada é armazenada em “arquivos-xml-canc\ano\mes\dia”  
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Quando uma nota é emitida em contingência e rejeitada após a transmissão é armazenada em “arquivos-xml-
reject\ano\mes\dia” 

 

AMBIENTE: Define o ambiente de emissão da NFC-e, Homologação ou Produção. De acordo com as regras da Secretaria 
da Fazenda, assim que for emitida a primeira nota em ambiente de produção, o CNPJ desta loja emitente não poderá mais emitir 
em homologação. 

CSC: Informe o Código de Segurança do Contribuinte, com 36 caracteres. Este código será obtido na Secretaria da 
Fazenda quando o lojista optar pela emissão da NFC-e. 

Token: Informe o código token, de 6 caracteres, que é um código de segurança alfanumérico (uma senha), de 
conhecimento exclusivo do contribuinte e da Secretaria da Fazenda de seu estado. 

Este código tem por finalidade permitir que o consumidor da mercadoria verifique a validade da NFC-e por meio da leitura 
do QRCode impresso no DANFE NFC-e.  

Série: Informe a série da nota, iniciando do valor hum. Para lojistas com mais de um ponto de venda, deverá ser informado 
um valor de série diferente para cada ponto. Por exemplo, para o PDV no. 1 a série será 1, para o PDV número 2 a série será 2 e 
assim por diante. 

Último Cupom Emitido: Informe o número do último cupom emitido por este lojista e para a série selecionada. Este 
parâmetro será configurado apenas uma vez e é necessário para quando o lojista já emitiu documentos com outro PDV e a 
numeração não será iniciada de um. O número da NFC-e nunca poderá ser repetido, porque seria rejeitada pela Secretaria da 
Fazenda. 

Se o lojista nunca emitiu NFC-e, informe zero. 

Senha: Informe a senha do certificado A1. 

Configurações Avançadas: Exibe e permite editar as URLs dos servidores da SEFAZ em eventuais alterações. 

Importar: Conecte o pen drive e clique no botão importar para carregar o certificado A1. É necessário informar a senha do 
certificado para ter sucesso nesta importação. 

Senha: Informe a senha do certificado A1. 
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Excluir: Exclui o certificado digital. 

Certificado: Quando um certificado for importado o nome da empresa início e fim da validade do certificado serão exibidos. 
Se após a importação essas informações não forem exibidas, confirme se a tecnologia fiscal no cadastro da loja é “NFC-e”. Caso 
não tenha nenhum arquivo importado será exibida a mensagem: Nenhum certificado importado. 

 

Após inserir a informação, clique em confirma  

  

 
Verifique se a unidade federada de sua localização permite a emissão da NFC-e. 
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9.3.5 Configuração de Rede do Mobox 
 

Define e configura a interface de rede ETHERNET ou WIFI para o Mobox acessar a internet. Para alterar o tipo de conexão 
de ETHERNET para WIFI desconecte o cabo de rede e informe os parâmetros WIFI. Para alterar o tipo de conexão de WIFI para 
ETHERNET clique em Desconectar, preencha os parâmetros ETHERNET e clique em Conectar. A última configuração aplicada é 
armazenada e tipo de conexão ETHERNET tem prioridade, ou seja, se o equipamento estiver conectado a uma rede WIFI e o cabo 
de rede for conectado, o WIFI será desabilitado e conexão ETHERNET habilitada com a última configuração salva, seja DHCP ou 
ESTÁTICO.  
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9.3.5.1 Wi-Fi (Rede sem fio) 
 

É possível habilitar a conexão WIFI com configuração DHCP ou ESTÁTICO. 

 

 
Clique no botão Buscar e selecione a rede WIFI. 

 

Existem também as redes WIFI que já foram utilizadas, elas 
ficam salvas 
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Informe os dados da conexão WIFI, selecione o tipo de configuração DHCP ou ESTÁTICO e clique em Conectar. Caso o tipo de 
configuração seja ESTÁTICO preencha os parâmetros corretos da rede local. 

Após a conexão, o nome da rede conectada será exibido. 
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9.3.5.2 Ethernet (Rede cabeada) 
 

É possível habilitar a conexão ETHERNET com configuração DHCP ou ESTÁTICO. Abaixo um exemplo de configuração com 
IP ESTÁTICO 
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9.4 Atualização do Sistema Embarcado 
 

Exibe as atualizações disponíveis informando seu histórico. 

Para isso, clique em: Ajustes  Atualização 

O sistema através da internet verificará se há atualizações disponíveis para o Mobox. 

Caso existam atualizações disponíveis, serão listadas na tela e ao clicar em “Atualizar” será exibida uma mensagem para 
confirmar o download da versão: 

 

Após confirmar a mensagem, deverá ser iniciado o download da versão (Este procedimento é realizado em segundo plano) 
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Para validar se realmente iniciou o download, observe na parte superior da tela se apareceu o ícone de download: 

 

Após o download ser concluído, será apresentado um alerta na tela solicitando reinicializar o Mobox para efetivar o processo de 
atualização. 
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Após reiniciar o Mobox a atualização será instalada e em seguida o equipamento estará atualizado e apto para uso. 

Observação: Após acessar a tela de atualizações, caso seja apresentado atualizações com a descrição “Obrigatória” serão 
instaladas automaticamente na próxima vez que o equipamento for ligado. 

 

Caso não existam atualizações disponíveis, a seguinte mensagem será exibida: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se o equipamento estiver sem conexão com a internet, a seguinte mensagem será exibida: 
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O Mobox também envia alerta sobre novas atualizações através de mensagens na tela ou através da central de notificações: 

 

 



 

 
148 

9.5 Configuração Data/Hora 
 

Essa tela permite configurar a data, hora, fuso horário e horário de verão. Ao selecionar Sim para a opção “Usar Horário da 
Internet”, o Mobox irá sincronizar a data e hora pela internet. Dessa forma também é possível alterar o fuso horário e habilitar o 
horário de verão.  

Ao selecionar Não para a opção Usar Horário da Internet a data e hora serão habilitas para configuração manual. Nesse caso 
os parâmetros Fuso Horário e Horário de Verão serão ignorados. 
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9.6 Configuração (Geral) 
 

Realiza a configuração de balança de pesagem, etiqueta de balança, envio de boletim de vendas, display cliente, tipo de 
entrada, comanda, TEF, comanda e parâmetros de venda. 

Para isso, clique em: Ajustes   Configuração 

 

Tamanho do Texto: Exibe os textos do Mobox em tamanhos diferentes: 
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Número do Terminal: Informe o número do caixa. 

Mensagem do cupom: Informe a mensagem de até 500 caracteres que será impressa nos campos mensagens dos 
documentos fiscais. 

Tempo da tela troco em segundos: Informe o tempo em segundos que o troco será exibido após a finalização da venda. 
Exemplo: “Troco R$ 15,50”. 

Assim que este tempo se esgotar, a tela automaticamente será fechada. Quando o valor informado for ZERO, a tela aguardará 
o operador pressionar o botão OK. 

Leitura de Balança: Permite habilitar/desabilitar a conexão de balança no Mobox: 

 

Selecione a opção ativado para configurar os parâmetros abaixo: 

Modelo da Balança: Escolha um dos modelos abaixo: 

 

 Velocidade balança: Escolha uma das velocidades abaixo: 
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Buscar Balança: Ao clicar nesse botão o Mobox irá detectar a balança na porta: “/dev/ttyS3”. 

Etiqueta de Balança: Permite habilitar/desabilitar a leitura de etiquetas geradas através de balança: 

 

O layout da etiqueta será configurado nos parâmetros abaixo: 

Tipo de Etiqueta: Informe se o valor informado será registrado como Peso ou Preço no momento da venda 

Dígito Inicial: Informe o valor do prefixo do código de barras da etiqueta gerada na balança. Por padrão são utilizados 
os valores 2 ou 3. 

Posição inicial do código: Informe a posição inicial do código da mercadoria no código de barras gerado pela balança. 

Posição final do código: Informe a posição final do código da mercadoria no código de barras gerado pela balança. 

Posição inicial do preço: Informe a posição inicial do preço da mercadoria no código de barras gerado pela balança. 

Posição final do preço: Informe a posição final do preço da mercadoria no código de barras gerado pela balança. 

Quantidade de casas decimais: Informe a quantidade de casas decimais do preço da mercadoria. 

Exemplo de configuração usando o layout tipo A: 2CCCC0TTTTTTD 

 2 = (produto pesado)  

C = código do produto  
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0 = apenas zero para complementar o código 

T = total a pagar  

D = dígito verificador que a balança insere 

 

Exemplo da etiqueta de layout tipo A: 
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Para realizar a leitura dessa etiqueta é necessário que o produto esteja com o preço fixo, unidade de medida kg 
(fracionada) e tenha como código de barras o mesmo código cadastrado na balança e impresso na etiqueta, que neste 
exemplo é “0001” conforme destacado em vermelho. 

 

Boletim de Vendas: Habilita/desabilita o envio diário do boletim de vendas para o e-mail configurado no cadastro de loja: 

 

 

 

Selecione a opção ativado para configurar os parâmetros abaixo: 

 Horário do Envio: Configura o horário do envio. 

 Enviar agora: pressionando este botão, um boletim é enviado imediatamente. 

 

 Exemplo desta configuração: 

 

 

Neste boletim serão enviados os valores apurados no relatório financeiro. 
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TEF: Habilita / desabilita a operação de Transferência Eletrônica de Fundos: 

 

Selecione a opção Stone para configurar os parâmetros abaixo: 

Activation Code: Código de ativação do TEF fornecido pela Stone. 

PinPad: Selecione o dispositivo previamente pareado pelo Bluetooth ou deixe a detecção automática. 

Via do Estabelecimento: Define se a via será ou não impressa. 

Via do Cliente: Define se a via será impressa automaticamente ou se necessita de confirmação. 

 

 

Mostrar Notas: Habilita/desabilita a exibição das cédulas de papel moeda na tela de pagamento: 

 

Selecione a opção ativado para exibir os botões nos seguintes valores: R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$20,00, 
R$50,00 e R$100,00 

  

 
O recurso TEF está disponível a partir do Plano B – Gestão Loja. 
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Display Cliente: Escolha a opção de comunicação do display cliente: 

 

Número de vias de orçamento: Define a quantidade de vias a serem impressas no orçamento. 

Tipo de Exibição dos Produtos na Venda: Define o modo como serão exibidos os produtos na tela de vendas. 

 

Controle de Venda por Comanda/Mesa: Habilita/Desabilita o controle de comanda/mesa na tela de vendas. 

 

 Selecione a opção Completo ou Resumido para configurar os parâmetros abaixo: 
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 Modalidade de Venda: Descrição. Exemplo: “Comanda” ou “Mesa”. 

 Faixa: Define a quantidade de comandas/mesa a serem exibidas. 

 Imprimir Resumo ao Incluir Itens: Habilita/Desabilita a impressão do resumo dos itens: 

Ativado: Quando itens foram incluídos na comanda será impresso o resumo. 

A única diferença entre o Resumido do Completo, seria na tela de comanda, pois quando está no Resumido não é 
mostrado as mesas que estão livres (disponíveis), já no Completo estas mesas ficam visíveis. 

 Ação ao Finalizar Venda: Escolha uma das ações que ocorrerá ao finalizar uma venda: 

 

 

 Chave de Acesso: Campo destinado para importação da chave de sincronismo, tocando em       o arquivo “chave_acesso.txt” 
será importado. Veja como importar em Importação via Pen-Drive. 

 Tela de Vendas Modo Destro/Canhoto: Opção de acessibilidade, para operadores canhotos ou destros: 

 

Se for informado o CPF/CNPJ de um cliente cadastrado e em seu cadastro houver um e-mail, o campo de e-mail será 
preenchido automaticamente para que o operador confirme com o cliente antes de enviar o XML. 
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 Usar Máscara no Teclado Numérico: Habilita/desabilita máscara no teclado numérico na tela de vendas: 

 

Imprimir Observações Selecionadas no Cupom de Venda: Modo de impressão dos Perfis de Observações: 

 

Relatório Financeiro – Total Geral: Mostra/oculta total geral no relatório financeiro: 

 

Habilitar orçamentos: Habilita/desabilita função de orçamento na tela de vendas: 
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Após inserir todas as informações, clique em confirmar.  

 

 

9.7 Suporte (Acesso remoto) 
 

É possível acessar remotamente o Mobox pelo aplicativo Team Viewer. 

Existem 2 formas de acesso remoto: 
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Tradicional: Basta atribuir o dispositivo à sua conta do Team Viewer. Caso não tenha, 
clique na guia “Inscreva-se” para criar uma.  

Ao atribuir o dispositivo à sua conta é necessário que você clique no link de liberação 
que é enviado para seu e-mail. 

Por ID: Por este tipo de acesso, se faz necessário enviar o ID para que possa ser feito o 
acesso: 
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Após digitar o ID, basta somente permitir o acesso no Mobox: 
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9.8 Ativação do Mobox 
 

Em situações em que a conexão com a internet oscile ou até mesmo devido a não conformidade financeira mensal do 
equipamento, poderá ocorrer a não reativação automática do equipamento, inibindo algumas de suas funcionalidades. 

É possível reativar o equipamento _se sua condição financeira mensal estiver em dia_ através da internet ou pelo próprio pen-

drive, sendo esta última opção em caso onde não haja internet no local. 

Para efetuar a reativação pela internet, clique em: Ajustes  Ativação          Renovar 

 

Requisição: Gera uma requisição que será armazenada no pen drive, para ser enviada ao suporte técnico a fim de obter o 
arquivo de ativação do Mobox. 

Importar: Importa para o Mobox o arquivo de ativação “licenca.bin” que deverá estar armazenado no pen drive, veja o 
procedimento de importação em Importação/Exportação via Pen-Drive. 

Renovar: Renova a ativação do Mobox. 
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10. Estoque (controle de entrada e saída) 
 

Este recurso possibilita controlar a entrada e saída de itens no estoque. Permite também consultar a quantidade de itens 
atualmente em estoque por intermédio da aba “Posição Estoque”.  

 

 

 

 

• Entrada manual:  
 

Para realizar uma entrada no estoque de 
forma manual basta clicar no botão “Entrada” 
e digitar o Código ou descrição do produto que 
queira realizar a operação. Após inserir o 
produto informe a quantidade que será 
lançada em estoque e um motivo, caso 
desejar.  
 
 
Em seguida Clique em Adicionar e confirme a 
entrada no estoque pelas opções “Confirmar” 
e “Confirmar e Imprimir”.  
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• Saída manual: 
 

Para realizar uma Saída no estoque de 
forma manual basta clicar no botão “Saída” 
e digitar o Código ou descrição do produto 
que queira realizar a operação. Após inserir 
o produto informe a quantidade que será 
lançada em estoque e um motivo, caso 
desejar.  
 
Em seguida Clique em Adicionar e confirme 
a entrada no estoque pelas opções 
“Confirmar” e “Confirmar e Imprimir”. 
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• Posição Estoque: 
 

A posição do estoque permite fazer a 
impressão de um relatório que informa a 
quantidade em estoque dos produtos, seja 
positiva ou negativa. 
 
Nessa tela é possível selecionar o produto 
desejado ou marcar a opção “Todos”.  
 
Também permite agrupar um intervalo de 
produtos através do código. 
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11. Informações do Sistema 
 

Exibe informações da memória, parâmetros de rede, versão do Onix e validade da ativação. 
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12. Central de notificações 
 

Permitem acesso as pendências sinalizadas pelo LED Vermelho.  

 

 

Ao clicar em  é possível ativar e desativar as notificações conforme desejar, dessa forma, o led não ficará vermelho para 
as notificações que forem marcadas como desativadas. 

 

Caso tenha uma atualização disponível só apertar no botão “Mais Informações” que será direcionado para a tela de 
atualização. 
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13. Módulo TEF 
 

O Mobox tem integração com TEF (Transferência Eletrônicas de Fundos). Possibilita ao lojista aceitar grande variedade de 
cartões para as transações do estabelecimento. 

O modelo do equipamento TEF homologado para o Mobox é o D180 da Stone. 

Para configurar o TEF vá em: Ajustes      Configuração 

 

Veja com mais detalhes como configurar o TEF em Configuração Geral. 

 

 

 

 

 

 

 
Recurso disponível no plano Gestão Loja. 
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14. Código de Emergência (Tela de login) 
 

Em casos de esquecimento da senha para efetuar login no Mobox é possível solicitar um código de emergência que será 
enviado para o e-mail informado no cadastro da loja. Basta clicar no ícone de Ajuda no canto inferior direito da tela de login.  

 

Não: volta para a tela de login para que novas tentativas sejam feitas. 

Iniciar Suporte Remoto: irá abrir o Team Viewer. Nesse caso solicite que sua Revenda acesse o equipamento para capturar 
o código de emergência. 

Sim: envia um e-mail com um código de emergência válido por 5 minutos conforme exemplo abaixo. 
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15. Tecnologias fiscais 
 

 

 

15.1 Regras para uso do SAT (SP) 
 

Valor máximo de um cupom: R$ 10.000,00 (Dez mil reais).  

Quantidade máxima de itens em um cupom: 500 itens. 

Prazo máximo para cancelamento de cupom: 30 minutos após a sua emissão. 

 

15.2 Regras para uso da NFC-e 
 

Valor máximo de venda: R$200.000,00 (Duzentos mil reais), para vendas acima de R$10.000,00 (Dez mil reais) o nome, 
CPF/CNPJ e endereço do cliente devem ser informados. 

Quantidade máxima de itens em uma venda: 990 itens. 

Prazo máximo para cancelamento de cupom: 24h após a sua emissão, desde que ainda não tenha ocorrido à saída da 
mercadoria do estabelecimento. 

 

 

 

 

 

 
Essas regras se aplicam apenas para o Mobox fiscal. 
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16. Autoatendimento 
 

    O Autoatendimento é um recurso na qual o próprio cliente poderá registrar seus produtos de compra e efetuar o pagamento sem a presença de um 

operador ou vendedor. 

      

 Para habilitar o Autoatendimento é preciso ir em:  “Ajustes”                             “Configuração”                ;  

   

              Em seguida, selecionar a opção “Sim” conforme ilustração abaixo;  
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Caso não possua um “Operador” cadastrado o próprio sistema ira instruir cadastrar um Operador, é necessário possuir um operador para habilitar o 

autoatendimento. 
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           Não preencher o campo “Login” com a mesma numeração do login principal (login nível: GERENTE). 

 

Ao selecionar o botão “sim” automaticamente será direcionado para o cadastro de operador, preencha os campos a seguir; 
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Após cadastrar o operador uma nova opção ficará disponível para selecionar e exibir o operador escolhido e opções para informar a 

quantidade e modo de atendimento com balança: 
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Obs.: caso escolha o modo pesagem será necessário ter configurado a balança 
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Depois de habilitado reinicie o aparelho, assim na próxima inicialização o autoatendimento irá executar automaticamente como mostra a tela abaixo: 
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Operação do autoatendimento: 

1. Digite a quantidade desejada; 
2. Busque, digite ou escaneie o código de barras do produto; 
3. Depois de selecionar o produto irá perguntar se deseja adicionar CPF/CNPJ e o produto será adicionado na coluna a direta; 
4. Selecione “pagar” e escolha a forma de pagamento; 
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5. Caso escolha dinheiro será informado o troco se necessário e opções de emissão na nota fiscal 
 

Obs.: caso o modo pesagem esteja habilitado será necessário pesar os produtos na balança após selecioná-los.  


