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Bens Móveis - Frotas

   Menu de Usuário

   Clicar em Patrimônio.

   Clicar em Bens Móveis.

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

   Identificação: Descrição da identificação do bem;
   Valor Original: Valor de aquisição do bem;
   Data de aquisição: Data de entrada aquisição do bem;
   Conservação: Estado atual que o bem se encontra;
   Classificação: Classificação contabil do bem;
   Local: Local onde o bem se encontra;
   Fornecedor: Fornecedor do bem;
   Forma de aquisição: Forma de aquisição do bem.

   Após informar os campos, clicar em Salvar.
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   Ao clicar em “Salvar”, é realizada a inclusão manual do bem e também é gerado o 
tombo automaticamente no sistema com a situação 'Normal', liberando novos programas 
vinculados que serão utilizados para realizar ajustes e alterações nos bens.

   Aba Info. Frotas 

   As informações contidas nesta aba são referentes aos dados gerais do veículo.
    
   Informações importantes:

• O campo 'Tipo' deverá ser preenchido para indicar ao sistema que o cadastro de 
bem se refere a um veículo.

• O campo 'Motorista' é utilizado para vincular um único motorista (fixo) ao veículo. 
Caso não possua um motorista fixo, deixar o campo em branco.

• O campo 'Odômetro/Horímetro' será alimentado automaticamente conforme as 
movimentações do veículo.
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   Vinculados

   Combustível do bem 'Permite realizar a indicação de qual combustível que será aceito 
pelo bem. Basta clicar no botão 'Criar' e selecionar o tipo de combustível. Esse cadastro é
necessário para o momento de abastecer o bem, só será aceito pelo bem o combustível 
que estiver cadastrado neste programa.

   Serviços Controlados 'Permite cadastrar os serviços que são periódicos para o 
veículo, como manutenção (troca de óleo, filtro, revisões obrigatórias, entre outro). O 
controle é feito por quilometro rodado e pelo período da última execução. Quando o 
veículo é vinculado a alguma Diária(movimentação) o sistema verifica e avisa (se for o 
caso) da existência de algum serviço controlado que não foi realizado até o momento.

   Serviço: Informar o tipo de serviço que será controlado.
  
 Executar a cada:

• Quantidade: informar o limite de quilômetros rodados para executar o 
serviço.

• Período: Informar de quanto em quanto tempo deverá ser executado 
o serviço.

• Previsão: Informar a quantidade de dias previstos para execução do serviço.

   Última Execução:
• Quantidade: informar o odômetro/horímetro da última execução.
• Data Exec: Informar a data da última execução do serviço. 
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   Agenda do Bem 'Informativo referente os agendamentos de viagens confirmadas para 
o veículo'.

   Motoristas do Bem: Permite realizar a vinculação de motoristas fixos e por tempo 
determinado para o bem. Basta clicar no botão 'Criar', informar os dados obrigatórios e 
salvar o registro. 
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