
 

Inventário Patrimonial

Inventário Patrimonial

• - Menu de Usuário

•  Clicar em Patrimônio.

• Clicar em Inventário Patrimonial.



• Clicar em Criar.

• A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem

um “*” são obrigatórios.

Abertura: Data da abertura do inventário patrimonial. Este campo apresenta a data do dia
preenchida automáticamente, mas a mesma é editável.
Código: Campo para informar o código do local que será inventáriado. Após inserção do
código,  o nome do local  é  apresentado ao lado.  Caso não seja  de conhecimento do
usuário o código do local, clicar em filtro, onde apresentará alguns campos de busca:
Responsável: Nome do responsável pelo inventário.
Observação: Campo para informar observações do inventário.
• Após informar os campos, clicar em Salvar.



• Ao clicar em “Salvar”, o inventário constará com a situação 'Aberto' e liberará relatórios
para auxiliar na execução da atividade, bem como vinculados para nutrir o sistema.

 Clicar  no  vinculado  “Bens  do  Inventário”,  abrirá  a  tela  abaixo,  faça  as  alterações
necessárias.

Ira  mostrar  todos  os  bens  deste  local  estão na situação Pendente,  no  qual  terá  que
selecionar um a um para alterar a situação.



Tem a possibilidade de atualizar todos os bens, mas eles ficaram com a mesma situação,
mas pode ir nos em situações diferentes e alterar.

Irá abrir uma caixa de dialogo solicitando as informações  Atualização do Inventario  e
Conservação após inserir essas informações clicar em Atualizar bens.



Após inserir todas as informações dos bens, retornar para capa e Encerrar.

Ao encerrar o inventário fica na situação encerrada e a data e o horário que foi encerrado.

Com o inventário encerrado o sistema fará os ajustes, deve clicar no vinculado ajuste do
inventário.

Ira abrir uma nova tela para transferir os bens do inventário, deve informar se troca de
guarda e o local que deseja transferir.




