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Agenda do Veículo

   Menu de Usuário

   Clicar no menu Frotas.

   Clicar em Agenda do Veículo.

   Clicar em Criar.
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   A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem um
“*” são obrigatórios.

  
   Número: Número gerado pelo sistema.
   Data Saída: Data de saída do veículo.
   Hora Saída: Hora de saída do veículo.
   Data Retorno: Data estimada para o retorno do veículo.
   Hora Retorno: Hora estimada para o retorno do veículo.
   Motivo: Motivo para a saída do veículo.
   Central: Central do veículo.
   Local: Local responsável.
   Número: Número do bem.
   Tombo: Tombo do bem.
   Placa: Placa do veículo.
   Nº Ocupantes: Número de ocupantes.
   Motorista: Motorista.

   Após informar os campos, clicar em Salvar.
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   Ao clicar em Salvar, o sistema gera um número para a Agenda, clicar na aba Destinos.

   Clicar em Criar e inserir o destino da viagem. Clicar em Salvar e posteriomente clicar 
na aba Passageiros.

   Clicar em Criar e informar a incrição do primeiro passageiro.
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   Caso não seja de conhecimento do usuário a inscriçao do passageiro, clicar em filtro
   
   Onde apresentará alguns campos de busca:

   Após escolher a inscrição, clique nela para retornar para a tela. O sistema preencherá 

automaticamente as informações do passageiro, clicar em Salvar.

   Ao clicar em Salvar, o passageiro é incluído em forma de listagem. Incluir todos os 
passageiros, conforme quantidade indicada na primeira tela. Após o preenchimento de 
todos os dados do agendamento, clicar em Liberação para que o setor responsável 
possa confirmar a data solicitada.
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   A situação do Agendamento será alterado de Digitado para Em análise.

 
   Após o agendamento estar Em análise, ele precisa ser confirmado. Clicar no botão 
Confirmar.

   Ao clicar no botão Confirmar, o agendamento terá sua situação alterada de Em Análise 
para Confirmado, ficando o veículo e o motorista reservados para a data e hora em 
questão.
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