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Consertos de Bens

   Menu de Usuário

   Clicar em Patrimônio.

   Clicar em Consertos de Bens.

   Para iniciar um Conserto de Bens, o mesmo pode ter um orçamento antes, está 

informação está disponível no manual de Orçamento de Bens.

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

   Conserto: Número do conserto criado automaticamente pelo sistema.
   Data: Data da inclusão do conserto de bens no sistema.
   Prazo: Prazo para a realização do conserto
   Local: Local que originou a  solicitação do conserto.
   Previsão: Previsão que o bem retornará do conserto
   Fornecedor: Empresa que realizará  o conserto.
   Observação: Observação do conserto.

   Ao clicar em “Salvar”, o conserto é cadastrado no sistema com a situação 'Não 
Lançado', liberando novos programas vinculados que serão utilizados para seguir com o 
cadastro do conserto.
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   Clicar no vinculado Bens em conserto 

   Clicar em Criar;
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   Informar Tombo, Número ou Placa e pressionar a tecla 'Tab';

     

   Caso não seja de conhecimento do usuário o tombo do bem, clicar em filtro.
   Onde apresentará alguns campos de busca:

   Número, Tombo ou Placa: Digitar o intervalo do número do bem.

   Identificação: Digitar alguma palavra que faça parte da descrição do bem.
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   Informar o bem e selecionar ‘Tab’. Clicar em Salvar.

   Após clicar em Salvar, liberará novos programas vinculados que serão utilizados para 

seguir com o cadastro do conserto. Clicar no vinculado Serviços.

   Clicar em Criar
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   Selecionar o Serviço, informar Quantidade e Valor unitário, e Salvar. Caso tenha 

peças, as mesmas podem ser cadastradas.

   Cadastro de peças
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   Clicar em Criar, informar Produto, Quantidade e Valor Unitário.

   Caso não seja de conhecimento do usuário o tombo do bem, clicar em filtro.
   Onde apresentará alguns campos de busca:
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   Informar o produto e selecionar ‘Tab’. Clicar em Salvar. 

   Voltar a capa do Conserto.

   Informar a data de Retorno e Salvar
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   Ao Gerar entrada/saída do almoxarifado, pelo vinculado, o sistema fará uma saída do 

produto do almoxarifado via requisição, produto que foi utilizado no serviço como peça.

   Selecionar o Almoxarifado e informar o Local e Gerar Integração.
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    Após Gerar Integração o Conserto passará de ‘Não Liberado’ para ‘Liberado’.

   Bens em conserto: Vinculado que apresenta os bens que compõe este conserto.
   Gerar entrada/saída do almoxarifado: Ação para realização de integração com o 
sistema de Materiais, gerando uma movimentação no estoque.
   Copiar Conserto: Procedimento que realiza uma cópia do conserto selecionado na 
tela.
   Desfazer integração: Procedimento que desfaz a integração com o sistema de 
Materiais.
   Excluir Conserto: Procedimento que realiza a exclusão de um conserto que já teve seu
encerramento definido.
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