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Empréstimo de Bens

1. - Menu de Usuário

2.  Clicar em Patrimônio.

3. Clicar em Empréstimo de Bens.

4. Clicar em Criar.
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5. A  tela  mostrará  os  campos  a  serem  preenchidos,  onde  todos  aqueles  que

possuírem um “*” são obrigatórios.

Data/Hora do Empréstimo: Já vem com a data e hora do dia, podendo
ser alterado para o dia que o empréstimo foi realizado.
Previsão de Retorno: Data com a previsão de retorno do bem para o
local de origem.
Local: Local de destino do bem emprestado.
Resp. Empréstimo: Responsável pelo bem no local de destino.
Responsável: Responsável pelo bem no local de origem.
Observação: Observação do empréstimo.
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6. Após informar os campos, clicar em Salvar.

7. Ao  clicar  em  “Salvar”,  o  empréstimo  é  cadastrado  e  os  campos  preenchidos
anteriormente são bloqueados.
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8. Clicar em Bens.

9. Clicar em Criar.
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10.Inserir o tombo do bem e pressionar a tecla 'TAB'.

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

Número: Digitar o intervalo do número do bem.

Tombo: Digitar o intervalo de tombo do bem.

Identificação: Digitar alguma palavra que faça parte da descrição

do bem.

6



           
12.Após escolher o bem, clique nele para retornar para a tela. O sistema preencherá

automaticamente as informações do bem.

13.Clicar em Salvar.
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14.Após clicar em Salvar,  o item que foi salvo aparecerá em forma de listagem logo

abaixo.

15.Neste momento a situação do bem encontra-se 'Emprestado', ficando bloqueado

para movimentações.

16.Quando o bem for devolvido, clicar no Menu de Usuário

17.  Clicar em Patrimônio.
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18.Clicar em Empréstimo de Bens.

19.Clicar no Filtro.

20.Clicar  na aba Bem.

21. Informar o número do tombo e clicar em Localizar.
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22.Após clicar em localizar, o sistema demonstrará em forma de listagem todos os

empréstimos que existem para este bem, localize o empréstimo com a data mais

atual, selecione e clique em Retornar.

23.O campo Data/Hora da Devolução deve estar liberado e em branco.
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24. Informe a Data/Hora da Devolução e clique em Salvar.

25.  Neste  momento  a  situação  do  bem encontra-se  'Normal'  novamente,  ficando

liberado para movimentações.
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