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RESUMO 
 

 
O Sistema Gestor para oficinas Mecânicas tem como objetivo auxiliar o profissional 
da área automotiva a gerenciar sua empresa, sendo desenvolvido com a ferramenta 
Embarcadero RAD Studio XE8 e seu banco de dados em Firebird versão 2.5.7, este 
sistema possuirá uma grande fidelidade em seus relatórios, que geram dados 
coerentes e concretos para o gerenciamento pleno e correto dos produtos, serviços e 
custos que essa empresa possui, maximizando o lucro obtido pelos sócios. 
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ABSTRACT 
 
   
The System Manager to auto body shops aims to assist the automotive professional 
manage your company, being developed with Embarcadero RAD Studio tool XE8 and 
your database in Firebird version 2.5.7, this system will have a great fidelity in their 
reports, which generate coherent data and for the full and correct management of the 
products, services and costs that the company has, maximizing the profit made by the 
partners.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Identificação do Sistema / Área de atuação do Sistema 

 

Conhecido também como Service Manager Mechanicals Office, o sistema 

gestor para oficinas mecânicas, foi desenvolvido para auxiliar no dia a dia do 

empresário do setor de serviços, mais especificamente do ramo automotivo, sendo 

ela, carro, moto ou caminhão, este sistema tem a finalidade de gerenciar toda a 

empresa, focando especificamente nos feedbacks para o usuário sobre os seus 

serviços prestados e sua movimentação financeira, trazendo comodidade e 

simplicidade no uso. 

 

1.2 Principais Características do Sistema 

 

Dentre todas as características do sistema gestor de oficinas mecânicas, 

destacam-se as seguintes. 

Telas Simples e padronizada: Seguindo a lógica que o usuário precisa, suas 

telas foram montadas conforme os padrões estabelecidos em conversas com 

usuários, tendo ícones de simples entendimento, e fazendo com que o sistema torne-

se intuitivo, sem que haja necessidade de grandes treinamentos. O próprio Sistema 

ensina o usuário como ele deve proceder com os dados a serem informados. 

Relatórios simples: Após as entrevistas com os empresários do ramo 

automotivo, viu-se que, os sistemas disponíveis no mercado atual, possuem relatórios 

imprecisos e de difícil entendimento, causando muitas vezes confusão por quem os 

usa, assim sendo o Sistema Gestor de oficinas mecânicas, por meio de seus 

relatórios, se mantem fiel aos dados, e os classifica de formas pertinentes e coerentes, 

fazendo com que o usuário compreenda todos os fluxos e processos desenvolvidos 

dentro dele. 

Segurança: Por ser um sistema gerencial traz consigo toda a fidelidade 

necessária, assim como um nível de segurança reconhecido por muitos usuários, 

criando-se assim um sistema seguro com os dados informados a ele. 
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1.3 Configurações do Equipamento 

 

Para que haja um bom funcionamento do sistema, após testes recomenda-se 

duas configurações que são descritas abaixo. 

 

1.3.1 Configurações mínimas 

Windows 7 ou Superior; 

Mínimo de 2 GB de armazenamento; 

2GB de Memória RAM; 

Processador Intel Pentium Dua Core 3.00 Ghz ou AMD Equivalente. 

 

1.3.2 Configurações Recomendadas 

Windows 7 ou Superior; 

Mínimo de 2 GB de armazenamento; 

2GB de Memória RAM; 

Processador Intel Pentium Dua Core 3.00 Ghz ou AMD Equivalente. 

 

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

2.1 Execução do sistema 

Para iniciar o sistema, é necessário que o usuário selecione o ícone referente 

ao sistema, e com o mouse dê um duplo clique sobre o mesmo 

 

Figura 1 - Ícone do sistema 

2.2 Login do Sistema 
 

Assim que clicado, o usuário aguardará alguns instantes, e será aberto a ele 
uma tela de Login. 
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1 – Campo onde se digita o Nome do usuário. 

2 – Campo Onde se Digita a Senha.  

3 – Botão de Entrar, para efetuar o Login no sistema. 

4 – Barra de Informações do sistema. 

5 – Botão de sair, caso não queira entrar no Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Tela de Login do Sistema 
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2.3 Menu Principal do Sistema 

 

Logo após o usuário entrar com seu usuários e senhas corretos, será aberto 

a tela do Menu Principal do sistema. 

1 – Botão de Minimizar o sistema. 

2 – Botão de Maximizar o Sistema. 

3 – Botão de Fechar. 

4 – Barra de Informações do Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Menu principal do Sistema 
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2.4 Ícone do Menu principal 

2.5 Sair do Sistema 

Para encerrar o sistema o usuário poderá pressionar o botão sair no menu de 

tarefas, ou clicar no  

 

3.  MÓDULOS DO SISTEMA 

 O sistema em si, divide-se em vários Módulos, sendo ele, módulo de 

cadastro, de movimentação de consultas e de relatórios. 

3.1 Módulo de Cadastro 

3.1.1 Menu de cadastros 

Neste menu, encontram-se todos os atalhos para a execução das telas do 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Abre a Tela de cadastro de Empresa. 

2 – Abre a Tela de cadastro de Clientes. 

3 – Abre a tela de cadastro de Usuários. 

4 – Abre a tela de cadastro de Fornecedores. 

5 – Abre a Tela de cadastro de Mecânicos. 

6 – Abre a tela de cadastro de Serviços. 

7 – Abre a Tela de cadastro de Box. 

8 – Abre a tela de cadastro de Veículos. 

9 – Expande o SubMenu de cadastro de Produtos. 

10 – Abre a tela de Cadastro de Unidades de Medidas. 

11 – Expande o Menu de cadastro do Financeiro. 

 

Figura 4- Menu do Módulo de Cadastros 
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3.1.1.1 SubMenus do Cadastro 

3.1.1.1.1 SubMenu dos cadastros de Produtos 

 

Figura 5- SubMenu dos Produtos do módulo de cadastros 

1 – Abre a tela de Cadastro de Classe. 

2 – Abre a tela de Cadastro de Grupo. 

3 – Abre a tela de Cadastro de SubGrupo. 

4 – Abre a tela de Cadastro de Produto. 

 

3.1.1.1.2 SubMenu dos cadastros de Financeiros 

 

Figura 6- SubMenu dos cadastros financeiros do módulo de cadastros 
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3.1.2  Cadastro Padrão 

 

Para que o sistema seja de simples uso foi criado um padrão hierárquico para 

os cadastros, onde, em qualquer que seja o cadastro do sistema, sua tela será 

parecida e de entendimento automático de seus comandos. 

1 – Alterna para aba consultar da Tela. 

2 – Botão de Incluir ou atalho F1. 

3 – Botão de Salvar ou atalho F2. 

4 – Botão de Editar ou atalho F3. 

5 – Botão de Cancelar ou atalho F4. 

6 – Botão de Deletar ou atalho F5. 

7 – Botão de Gerar Relatório ou atalho F6. 

8 – Botão de Sair/Voltar ou atalho F7. 

9 – Alterna da Aba consultar para aba cadastrar do sistema. 

10 – Aba de Consultas do sistema. 

11 – Campo onde se seleciona o filtro desejado para busca. 

12 – Campo onde se digita o valor a ser buscado conforme o filtro selecionado. 

13 – Botão de pesquisar/Buscar, para iniciar uma nova consulta. 

14 – Barra de status do sistema, onde são mostrados respectivamente no 

primeiro setor, a referência ao que se está fazendo na tela (Ex. Inserindo, Editando ou 

Figura 7 - Tela de Cadastro padrão do sistema (Aba de Consultas) 
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Navegando), nos demais setores são mostrados as data e horários correntes a título 

de informação para o usuário. 

Obs.: Todos os cadastros possuem campos obrigatórios, onde os mesmos 

são referenciados por um asterisco (*) em sua frente. 

 

3.1.3 Cadastro de Empresa 
 

Tem Como Função primordial o cadastro da empresa que utilizará o sistema, 

sem ele, o sistema fica inutilizável, pois ele é quem determina por quem e o que será 

usado. 

Sua tela é baseada no cadastro padrão, e possui todas as funções descritas 

no item 3.1.2, modificando somente pelos campos de referentes ao cadastro da 

empresa. 

 

Figura 8- Aba Cadastrar do cadastro de Empresa 

 

3.1.3 Cadastro de Clientes 

 

Esta tela tem como objetivo cadastrar os clientes que veem na oficina para 

efetuar um serviço, assim criando uma carteira de clientes, que poderão ser avisados 

futuramente sobre as revisões de seus veículos. A mesma possui todas as funções 

descritas pelo item 3.1.3. 
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Figura 9 - Aba de Cadastro da Tela de Cadastro de Clientes 

 
3.1.4 Cadastro de Usuários 

 

Tem por finalidade, criar, editar, e/ou excluir os usuários permitidos no 

sistema. A mesma possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 

 
Figura 10 - Aba Cadatrar da tela de Cadastro de Usuários 

 

3.1.5 Cadastro de Fornecedores 

 

Tem como Objetivo, cadastrar os fornecedores dos produtos e o/ou serviços 

adquiridos pela empresa, para o controle do estoque e contas a pagar. A mesma 

possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 
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Figura 11 - Aba Cadastrar da Tela de Cadastro de fornecedor. 

 

3.1.6 Cadastro de Mecânicos 

 

Nesta tela serão cadastrados todos os funcionários que são mecânicos na 

empresa, para que possa ser separado os serviços e calculado as comissões 

referentes a todos os serviços prestados por ele. A mesma possui todas as funções 

descritas pelo item 3.1.3. 

 

Figura 12 - Aba cadastrar do cadasto de Mecânicos 
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3.1.7 Cadastro de Serviços 

 

3.1.8 Cadastro de Classe de Produtos. 

      

Sua finalidade é cadastrar todas as classes que irão compor um cadastro de 

produto. A mesma possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 

 

Figura 13 - Aba cadastrar da Tela de cadastro de Classes de Produtos 

 

3.1.9 Cadastro de Grupos de Produtos 

 

Tem por finalidade cadastrar todos os grupos de uma classe de produtos. A 

mesma possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 

 

Figura 14 - Aba cadastrar do cadastro de Grupos de Produtos. 
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3.1.10  Cadastro de SubGrupos de Produtos. 

 

Tem por finalidade cadastrar todos os subgrupos de um grupo referenciado 

em uma classe de produtos. A mesma possui todas as funções descritas pelo item 

3.1.3. 

 

Figura 15 - Aba Cadastrar do Cadastro de Subgrupos de Produtos. 
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3.1.11   Cadastro de Produtos 

 

Tem como função controlar todos os produtos do estoque da empresa, 

separando-os por classes, grupo e subgrupos, podendo ser complementados pelo tipo 

do produto, assim tendo um controle fiel e seguro do estoque da empresa. A mesma 

possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 

 

Figura 16 - Aba Cadastrar do cadastro de Produtos. 

 

3.1.12  Cadastro de Unidades de Medidas 

 

Serve para controlar todas as unidades de medidas possíveis que serão 

usadas no sistema. A mesma possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 

 

Figura 17 - Aba Cadastrar do cadastro de unidades de medidas 
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3.1.13  Cadastro de Formas de Pagamentos 

 

Serve para controlar todas as formas de pagamentos que serão usadas pela 

área financeira da empresa, podendo ser referenciadas na compra, venda ou ordem 

de serviços. A mesma possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 

 

Figura 18 - Aba cadastrar da tela de Cadastro de Formas de Pagamentos. 

 

3.1.14  Cadastro de Condições de Pagamento 

 

Serve para controlar todas as condições de pagamento referentes á 

movimentações financeiras que o sistema possui, por meio do cadastro de dias que 

essa condição irá possuir. A mesma possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 

 

Figura 19 - Aba cadastrar do cadastro de Condições de pagamentos. 
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3.1.15  Cadastro de Documentos de Pagamento 

 

Este cadastro tem como função controlar todos os documentos referentes ás 

formas de pagamentos que o sistema possui, sendo ele referenciado na forma de 

pagamento. A mesma possui todas as funções descritas pelo item 3.1.3. 

 

Figura 20 - Aba cadastrar do cadastro de Documentos de Pagamentos. 

 

3.1.16 Cadastro de Veículos 

 

Este cadastro controlará os veículos que cada cliente possui, para que por 

meio dele, sejam abertas as ordem de serviços. 

 

Figura 21 - Aba Cadastrar do cadastro de Veículos 
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3.2 Módulo de Movimentações 

 

3.2.1 Menu das Movimentações 

 

Para que o usuário alimente o sistema, a partir desse módulo é necessário 

que ele abra o menu Movimentações e selecione alguma das opções que o sistema 

disponibiliza. 

 

Figura 22 - Menu do modulo de Movimentações 

1 – Acesso ao Submenu das Ordens de Serviço. 

2 – Acesso ao SubMenu dos Agedamentos. 

3 – Abre a tela de Controle de quilometragem. 

4 – Acesso ao Submenu do Financeiro. 

5 – Acesso ao Submenu das Saídas. 

6 – Abre a tela de Entradas/Compras de mercadorias para o estoque. 

3.2.1.1 SubMenu das Ordens de Serviço 

 

Neste submenu, é onde as movimentações referentes as ordens de serviços 

serão acessadas. 

 

Figura 23 - SubMenu das Ordens de Serviço 

1 – Abre a Tela de Emissão de ordem de serviço para o usuário inserir uma 

nova ordem de serviços referentes ao veículo que foi previamente cadastrado. 
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2 – Abre a tela de fechamento de ordem de serviços, para que o usuário 

informe quais serviços e peças foram utilizados na manutenção do veículo do cliente. 

3 – Abre a tela de cancelamento de ordem de serviços, para caso de 

orçamento, e que o cliente não for efetuar mais o serviço, deve-se cancelar a ordem 

de serviços para que não apareça nos relatórios de ordem em abertas e o usuário 

encerre-a erroneamente. 

 

3.2.1.2 SubMenu dos Agendamentos 

 

Neste submenu, é onde as movimentações referentes ao agendamento de 

visitas de veículos na oficina serão acessados. 

 

Figura 24 - SubMenu de agendamento dos Veículos 

 

1 – Abre a Tela de Criação de agenda, para que se seja agendado um veículo. 

2 – Abre a tela de Fechamento de Agenda, para que caso o veículo venha 

possa ser emitido uma ordem de serviços referentes ao serviço. 

3 – Abre a tela de Cancelamento de agenda, para casos em que o cliente 

solicita o cancelamento do agendamento ou não compareça na oficina no dia 

agendado. 

 

3.2.1.3 SubMenu das Movimentações Financeiras 

 

Neste SubMenu dará o Acesso a todas as movimentações referentes a área 

financeira do sistema. 
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Figura 25 - SubMenu das Movimentações Financeiras 

 

1 – Abre a Tela de manutenção do Caixa. 

2 – Expande o submenu do contas a Receber. 

3 – Expande o submenu do contas a Pagar. 

4 – Abre Tela de movimentação bancária. 

 

3.2.1.3.1 SubMenu de movimentação do Contas a Receber 

 

Neste submenu, o sistema dará acesso a todas as movimentações referentes 

ao contas a Receber. 

 

Figura 26 - SubMenu das Movimentações Financeiras do Contas a Receber 

1 – Abre a tela e manutenção de Títulos, onde o usuário pode, incluir, alterar 

e excluir os títulos de um cliente referentes a compras efetuadas na empresa. 

2 – Abre a tela de baixa de títulos, onde o usuário irá baixar os títulos em 

aberto selecionados para cada cliente que ele desejar. 

3 – Abre a tela de Estorno de Títulos, para quando há a baixa de um título 

incorreto, o usuário pode volta-lo sem que haja problemas com outros relatórios do 

sistema. 
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3.2.1.3.2 SubMenu de movimentação do Contas a Pagar 

 

Neste submenu, o sistema dará acesso a todas as movimentações referentes 

ao contas a Receber. 

 

Figura 27 - SubMenu das movimentações financeiras do Contas a Pagar 

 

1 – Abre a tela e manutenção de Títulos, onde o usuário pode incluir, alterar 

e excluir os títulos de um cliente referentes a compras efetuadas pela empresa com 

os fornecedores. 

2 – Abre a tela de baixa de títulos, onde o usuário irá baixar os títulos em 

aberto selecionados para cada fornecedor que ele desejar após o pagamento do 

mesmo pela empresa. 

3 – Abre a tela de Estorno de Títulos, para quando há a baixa de um título 

incorreto, o usuário pode volta-lo sem que haja problemas com outros relatórios do 

sistema. 

 

3.2.1.4 SubMenu de Movimentações de Saídas 

 

Neste submenu o sistema dará a todas as movimentações referentes as 

vendas de produtos do sistema. 

 

Figura 28 - SubMenu de Movimentações de Saídas 
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1 – Abre a tela de movimentações de vendas, para que o usuário efetue as 

possíveis movimentações dos produtos no estoque. 

2 – Abre a tela de cancelamento de vendas, para casos de vendas incorretas 

ou vendas de teste. 

3 – Abre a tela de reimpressão de vendas, para quando o usuário quer 

reimprimir uma venda já efetuada que não esteja cancelada. 

 

3.2.2 Telas das Movimentações 

 

3.2.2.1 Tela de Emissão de Ordem de Serviços 

Nesta tela o Usuário irá fazer a Emissão da Ordem de serviços referentes a 

visita do cliente e seu veículo na empresa. 

 

Figura 29 - Tela de Emissão da Ordem de serviços. 

Após informados os campos acima, o cliente procederá apertando o botão de 

salvar o sistema, para que apresente a seguinte mensagem: 
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Figura 30 - Mensagem de informação sobre a emissão de uma ordem de serviços 

Assim sendo, ele pressionará o botão 1 da figura 30, confirmando que a ordem 

de serviços foi aberta com sucesso, e gerará para ele uma visualização de impressão 

de uma ordem de serviços do sistema, o qual deverá ser impressa e entregue ao 

mecânico, que após o termino do serviço devolverá ao atendente com as informações 

do serviço realizado. 

 

Figura 31 - Visualização de Impressão 
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3.2.2.1.1 Barra de Ferramentas da Visualização de Impressão 

 

A Barra de ferramentas da visualização de impressão serve para que o 

usuário possa visualizar de forma melhor os dados que irão aparecer nesta tela e 

assim, imprimir usando as configurações de impressão desejadas por ele. 

 

Figura 32 - Barra de Ferramentas do Visualizador de Impressão 
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3.2.2.1.1.1 Botão Imprimir da Barra de Ferramentas 

 

Quando clicado no mesmo, abre a tela para selecionar a impressora e as 

outras impressões de copias e de impressão que o usuário deseja. 

 

Figura 33 - Opções do Botão de Impressão do Visualizador de Impressão 
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3.2.2.1.1.2 Botão Localizar Texto da Barra de Ferramentas 

 

Quando clicado no botão localizar texto na barra de ferramentas será aberto 

uma caixa de diálogo no canto esquerdo superior para que seja digitado o que se 

deseja localizar no relatório. 

 

Figura 34 - Tela de Localização de Texto 
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3.2.2.2 Tela de Fechamento de Ordem de Serviços 

 

Após a realização do serviço, o mecânico que o efetuou, retorna com a ordem 

de serviços para o atendente, para que ela possa ser encerrada, para que seja 

repassado o valor total do serviço para o cliente. 

 

Figura 35 - Tela de Fechamento da Ordem de Serviços (Aba de Consultas) 

1 – Campo de Pesquisa: O usuário deve digitar o nome do cliente que deseja 

encerrar a ordem de serviço, assim sendo o sistema efetuará uma busca entre todas 

as ordens de serviços em abertas existentes. 

2 – Visualizador de resultados: Na “grid” abaixo do campo de pesquisa 

aparecerá os resultados da pesquisa, onde o cliente pode estar dando um duplo clique 

na mesma para confirmar seu encerramento. 

3 – Botão de Confirmação de Encerramento: Caso o usuário não queira dar 

um duplo clique, ele pode aperta no botão de confirma. 

Após o clique do botão confirmar, o sistema mudará automaticamente para a 

aba de “Confirmação dos dados da O.S.”, para que o usuário confirme se todos os 

dados estão corretos, conforme a figura 36. 
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Figura 36 - Tela de Fechamento de Ordem de Serviços (Aba Confirmação de Dados da O.S.) 

1 – Botão de Confirmação de Fechamento da O.S.: Serve para confirmar 

se todos os dados informados do cliente e veículo estão corretos antes de encerrar a 

ordem de serviços. 

Após confirmado aparecerá uma mensagem perguntado se você realmente 

deseja encerrar a ordem de serviços selecionada. 

 

Figura 37 - Mensagem de confirmação de encerramento 

1 – Botão sim: Confirma o fechamento da ordem de serviços e leva para a 

aba de serviços realizados. 

2 – Botão Não: Aborta o processo de finalização da ordem, ficando parado 

na tela de confirmação até que o usuário volte e selecione uma nova ordem ou 

confirme a mesma. 



43 

 

Figura 38 - Tela de fechamento da Ordem de Serviços (Aba de Serviços da O.S.) 

1 – Botão de Cadastro de serviços: Caso não possua o serviço cadastrado 

no sistema o usuário pode cadastra-lo usando este botão 

Após o cadastro, o usuário seleciona o serviço, informa a quantidade de 

serviços do gênero, o valor unitário do serviço que o sistema calculará o valor total. 

2 – Botão Gravar Serviços: Será pressionado após o usuário informar todos 

os campos referentes aos serviços prestados, ele gravará o mesmo na ordem de 

serviços. 

3 – Botão Excluir Serviços: Serve para excluir um serviço incluído na ordem 

de serviços a ser finalizada. 

4 – Botão Salvar: Salva todo o processo de Finalização de Ordem de 

serviços, imprimindo uma relação com todos os serviços prestados no veículo. 

Quando pressionado o mesmo, aparecerá a seguinte mensagem: 
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Figura 39 - Mensagem de informação sobre as formas de pagamento 

Caso o usuário pressione sim, aparecerá uma tela para informações de 

pagamento da ordem de serviços. 

 

Figura 40 - Tela de Formas de Pagamento da O.S. 

Nesta tela, deve-se ser informado o Tipo do pagamento, se o mesmo é a vista 

ou a prazo, para que os campos de forma de pagamento e condições de pagamento 

sejam liberados, e assim sucessivamente, informar o valor pago, e pressionar o botão 

de “Gravar Forma de Pagamento”, caso esta forma seja informada de maneira errada, 

é só excluir a mesma usando o botão de “Excluir Forma de Pagamento”. 

Feito isto, o usuário pode pressionar o botão Salvar (1 na Figura 40) no canto 

superior esquerdo da tela para que o mesmo continue o processo, mas caso não 

queira informar nenhuma forma de pagamento, é só sair da tela pressionando o botão 

sair (3 na figura 40), que o mesmo irá prosseguir para o próximo passo. 
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Em Caso de cancelamento, pressione o botão cancelar (2 na figura 40) que o 

mesmo voltará para a tela anterior para revisar os dados. 

Quando sair da tela em caso de salvamento ou de pressionamento do botão 

sair, aparecerá a seguinte mensagem: 

 

Figura 41 - Mensagem sobre as peças do serviço 

Esta Mensagem tem o intuito de mostrar se as peças serão por conta da 

oficina, onde a mesma deverá ser baixada do estoque, caso não, é quando o cliente 

compra a mesma em outros locais e paga somente pela substituição da mesma em 

seu veículo. 

Após a confirmação ou não mensagem anterior aparecerá um campo para 

informar a quilometragem que veículo está, para que futuramente possa ser 

acompanhado em suas revisões com intuito de avisar o cliente sobre suas obrigações 

para com o seu veículo. 

 

Figura 42 - Tela para informar a última quilometragem do veículo 

Quando informar a última quilometragem do veículo e pressionar o botão de 

salvar nesta tela (1 da figura 42), o mesmo abrirá uma visualização de impressão de 

um relatório de fechamento de ordem de serviços, que possui as mesmas funções 

descritas nos itens 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 
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Figura 43 - Visualização de impressão do relatório de fechamento de ordem de serviços. 

Note que, todos os serviços informados anteriormente nas telas de ordem de 

serviços, aparecerão neste relatório, assim, como os dados pertencentes as peças e 

sobre os valores e totalizadores dos serviços. 

Caso tudo der certo, será retornado a seguinte mensagem 

 

Figura 44 - Mensagem de Ordem Encerrada com Sucesso. 
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3.2.2.3 Tela de Cancelamento de Ordem de Serviços 

 

Nesta tela será informados as ordens de serviços a serem canceladas pelo 

usuário em caso de não atendimento do cliente. 

 

Figura 45 - Tela de Cancelamento de ordem de Serviços 

Para cancelar uma ordem de serviços, deve-se primeiro informar o nome do 

cliente que deseja cancelar a ordem (1 da Figura 45), verificar os resultados que 

aparecerão na grid abaixo do campo, confirmar pressionando o botão de confirmação 

(2 da Figura 45), e salvar usando o botão de salvar (3 da Figura 45). 

Caso queira cancelar um processo de cancelamento, é só pressionar o botão 

cancelar processo (4 Figura 45), no momento em que ele está ativo. 

Caso não queira mais fica na tela é só pressionar o botão de sair (5 da Figura 

45). 

 

3.2.2.4 Agendamento de Veículos 

 

Para se agendar um veículo, deve-se primeiro selecionar a data desejada, 

usando a tela de selecionamento de datas do sistema, dando um duplo clique em 

cima da data desejada. 
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Figura 46 - Tela de Seleção de Data 

 

Caso a data selecionada seja menor que o dia atual o sistema apresentará a 

seguinte mensagem: 

 

Figura 47 - Mensagem de data menor 

 

Caso a data seleciona seja igual ao dia atual, o sistema apresenta a 

seguinte mensagem: 
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Figura 48 - Mensagem de data igual 

Após selecionado a data corretamente, o sistema redirecionará você para a 

tela de agendamento. 

 
Figura 49 - Tela de Agendamento de Veículos 

 

Nesta tela, devem ser informados os campos do cliente, caso não possua o 

cadastro, cadastre-o usando o botão com símbolo de “+” ao lado direito do campo de 

cliente, informe o veículo que o cliente deseja agendar, caso o veículo não possua 

cadastro pressionar o botão de “+” ao lado direito do campo de veículos, informe o 

motivo do agendamento, e por fim informe a prioridade do serviço, note que como 

padrão ele trará para você a prioridade normal, caso deseje altera-la clique sobre o 

campo e selecione a opção desejada. 

Feito este processo, pressione o botão de Salvar (1 Figura 49), para que o 

agendamento seja efetuado corretamente e apresente a seguinte mensagem no canto 

inferior direito da tela do usuário: 
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Figura 50 - Mensagem de informação do agendamento 

Caso queira cancelar o processo de agendamento, é só pressionar o botão 

Cancelar (2 Figura 49), para que este processo seja cancelado e volte para a tela de 

seleção de data. 

Caso queira somente sair da tela, pressione o botão de Sair (3 Figura 59) para 

voltar a tela anterior e selecionar outra data. 

 

3.2.2.5 Encerramento de Agenda 

 

Para se encerrar agenda, não é necessário usar o submenu de agendas, 

quando o usuário sair do sistema, e naquele dia tiver um ou mais agendamentos, os 

sistema mostrará a seguinte mensagem ao usuário: 

 

Figura 51 - Mensagem de Encerramento de Agenda. 

Quando o usuário clicar em “sim”, o sistema será automaticamente fechado, 

e encerará todos os agendamentos do dia, dando por encerrada a agenda de 

atendimento da empresa. 

Caso clique em não, o sistema fechará, porém, continuará com todos os 

agendamentos em aberto no sistema. 
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3.2.2.6 Cancelamento de Agendamento 

 

Quando ocorre o caso de um cliente não aparecer, ou este necessita cancelar 

a visita de seu veículo na oficina usa-se a tela de cancelamento de agendamento para 

que, esse veículo dê lugar a outro que possa ser atendido. 

 

Figura 52 - Tela de Cancelamento de Agendamento (Aba de Busca de Agenda) 

Para cancelar um agendamento, deve-se informar a data no campo de data 

do agendamento (1 Figura 52), pressionar o botão de localizar agendamentos (2 

Figura 52), assim que pressionado ele retornar os agendamentos do dia selecionado, 

selecione o agendamento desejado, clicando sobre o mesmo e pressione o botão de 

confirmação de cancelamento (4 Figura 52), logo após aparecerá a seguinte 

mensagem: 

 

Figura 53 - Mensagem de Confirmação de cancelamento de agendamento 
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Quando pressionar o botão de sim, o sistema de redirecionará para a tela de 

confirmação dos dados do agendamento. 

 

Figura 54 - Tela de Cancelamento de Agendamento (Aba Confirmação de Cancelamento) 

Digite o motivo que está cancelando o agendamento (1 Figura 54), e clique 

no botão salvar, para que o cancelamento seja efetuado e retorne a seguinte 

mensagem: 

 

Figura 55 - Mensagem de Cancelamento de Agenda 
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3.2.2.7 Entrada/Compra de Mercadorias 

 

Esta tela, tem por função dar entrada das mercadorias adquiridas dos 

fornecedores no estoque do sistema da empresa, para que futuramente a mesma 

possa dar saída. 

 

Figura 56 - Tela de Compras 

Para que o usuário faça uma compra, é necessário ele informar um 

fornecedor, usando o campo de “Fornecedor” da tela, caso ele não possua cadastro 

do mesmo, pode ser cadastrado no ícone de “+” ao lado direito do campo de 

fornecedor, e caso ele possua pode ser localizado usando a barra de nomes e/ou o 

ícone de “lupa” ao lado direito do campo fornecedor. 

Logo após, ele deve informar se esta compra irá ou não atualizar o contas a 

pagar, caso atualize, o usuário deverá informar os dados referentes a forma de 

pagamento que usou e a condição de pagamento acertada com o fornecedor da 

mercado, e assim que informado este campos, pode-se pressionar a tecla “entra” no 

teclado ou clique no botão com o ícone de “próximo” para que ele passe para a aba 

dos produtos da compra. 

Quando o sistema redirecionar para a aba de produtos da compra, ele 

automaticamente bloqueia os campos anteriores para que não haja problemas com 

alteração de campos, ele também vai direcionar o usuário para o campo de código do 
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produto, onde o mesmo informará o código sequencial do produto, caso ele não saiba 

ele pode pesquisar usando o botão com ícone em forma “lupa”, e caso ele não possua 

cadastro, usando o ícone de “+” poderá cadastrar um novo produto. 

Após informado o produto, ele deverá informar os campos de quantidade, que 

se refere a quantidade que foi comprada, e o valor de compra unitário do produto, 

assim procedendo até o ícone de gravar item (1 da figura 56). 

Caso ele erre o produto ele pode estar alterando o mesmo, dando um duplo 

clique na grid ou selecionando o registro na grid e pressionando o botão de editar item 

(7 da figura 56), ou até mesmo exclui-lo pressionando o botão de excluir produto (5 

da figura 56). 

Após inserido, editado ou deletado, os produtos da compra são contabilizados 

e demonstrados na “grid”, sendo mostrado por ordem de inserção do ultimo ao 

primeiro, e nessa mesma tela, são mostrados a quantidade inserida, o nome do 

produto, o valor unitário do produto e o valor total do produto, sendo totalizado todos 

valores totais de cada produto no campo de valor total da compra. 
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3.2.2.8 Vendas de Mercadorias 

3.2.2.8.1 Tela de Vendas 

 

Esta tela propriamente dita, faz menção a venda dos produtos do estoque da 

empresa, entrado anteriormente por uma compra, para um cliente. 

 

Figura 57 - Tela de Vendas de Produtos 

Para Efetuar uma Venda é necessário que o usuário informe primeiramente 

um cliente no campo de Cliente, ele pode localizar o cliente usando a busca na barra 

de nomes ou no botão de pesquisa de clientes (4 Figura 57), caso não encontre o 

cliente ele pode estar cadastrando ele usando o botão de Cadastrar cliente (5 – Figura 

57) e seleciona-lo posteriormente para que assim possa continuar com a venda 

pressionando a tecla “entra” no teclado ou clicando sobre o botão de prosseguir venda 

(6 Figura 57). 

Após pressionado tal botão, os campos referentes ao cliente, data e numero 

da venda serão bloqueados para que nãos sejam modificados e será liberado os 

campos referentes ao produto da venda. 

Para informar um produto na venda é necessário localiza-lo primeiro usando 

a barra de pesquisa por nome ou o botão de pesquisa de produtos (10 da figura 57), 

caso não o encontre ele pode cadastrar um novo produto, usando o botão de cadastro 
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de produtos (11 figura 57), porém se o mesmo não possuir nenhum saldo em estoque 

o sistema não deixará prosseguir com a venda. 

Após informado qual produto deseja vender, deve-se informar também a 

quantidade vendida, no campo de quantidade, e caso haja alteração no valor da 

venda, informar o valor unitário correto do mesmo no campo de valor unitário. 

Para salvar o produto deve-se clicar sobre o botão de gravar item na venda (7 

da Figura 57). 

Caso tenha informado uma quantidade errada ou valor incorreto, o produto 

pode ser alterado dando um duplo clique sobre o mesmo na “grid” de produtos da 

venda (12 da Figura 57) e logo após salva-lo usando o botão de gravar item na venda 

(7 da Figura 57). 

Para excluir um produto da venda, deve-se clicar sobre o produto que deseja 

excluir e clicar sobre o botão excluir item da venda. 

Após ter informado todos os produtos referentes a venda em progresso, deve-

se clicar no botão de Salvar Venda (1 da Figura 57), para que a venda passe para a 

tela de formas de pagamento. 

 

Figura 58 - Tela de Formas de Pagamento da Venda 

Nesta tela serão informados as formas de pagamento da venda, caso haja um 

valor de entrada nesta venda, a mesma pode ser colocada usando o campo de valor 

de entrada na aba entrada, caso não, o usuário deve informar a forma de pagamento 

usada acordada com o cliente, e caso esta forma de pagamento seja a prazo, deve-

se informar também as condições de pagamento, feito isso o cliente pode clicar no 
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botão de gerar parcelas (4 da Figura 58), para que gere as respectivas parcelas no 

movimento do cliente e seus valores, logo após ele será direcionado para a aba de 

Parcelas do pagamento, podendo assim salvar a forma de pagamento usando o botão 

de Salvar forma de pagamento (1 da Figura 58), onde o mesmo fechará esta tela e 

abrirá uma visualização de impressão da venda feita ao cliente. 

 

Figura 59 - Visualização de impressão de Vendas 

Todas as funções desta tela já foram referenciadas nos itens 3.2.2.1.1, 

3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 
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3.2.2.8.2 Tela de Cancelamento de Vendas 

 

Esta Tela tem por finalidade cancelar um controle de venda feito 

erroneamente pelo usuário. 

 

Figura 60 - Tela de Cancelamento da Venda 

Para se cancelar uma venda deve-se informar a data da venda desejada (4 

da Figura 60), e clicar no campo Número da Venda (5 da Figura 60), e clicar no botão 

Salvar (1 da Figura 60) e aguardar a seguinte mensagem: 

 

Figura 61 - Mensagem de Cancelamento de Venda. 
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3.2.2.8.3 Tela de Reimpressão de Vendas 

 

Esta tela tem por finalidade a reimpressão de um controle de vendas, em caso 

de extravio ou segunda via ao cliente. 

 

Figura 62 - Tela de Reimpressão de Controle de Vendas 

Para reimprimir um controle de vendas, basta seleciona-lo no campo 

visualização de Vendas finalizadas (3 da Figura 62) e pressionar o Botão 

Salvar/Reimprimir que gerará uma visualização de impressão igual ao do item 

3.2.2.8.1. 
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3.2.2.9 Financeiros 

3.2.2.9.1 Contas á receber 

3.2.2.9.1.1 Manutenção de Títulos 

 

Nesta tela, o usuário conseguirá inserir, alterar os títulos a receber de um 

cliente. 

 

Figura 63 - Tela de Manutenção de Títulos 

Para Incluir um novo Título deve-se informar o cliente localizando-o usando o 

botão de pesquisa (4 da Figura 63) ou a barra de nomes, o número do título e a 

parcela, e clicar no botão continuar (7 da Figura 63), e assim informar os campos 

marcados em asteriscos que são obrigatórios, logo após informar este campos clique 

no botão salvar Título (1 da Figura 63). 

Caso queira alterar o título de um cliente, selecione o cliente desejado usando 

o botão de pesquisa (4 da Figura 63) ou digite o nome do cliente na barra de nomes, 

e clique no botão buscar título de Clientes (8 da Figura 63) que irá abrir a seguinte 

tela: 
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Figura 64 - Tela de Consultas de títulos em aberto por cliente. 

Selecione o título que deseja alterar, e clique em confirmar, ou dê um duplo 

clique sobre o mesmo, que voltar para a tela de manutenção do título, altere os 

campos desejados e clique no botão de salvar título (1 da Figura 63). 

3.2.2.9.1.2 Baixa de Títulos 

 

Esta Tela tem por finalidade a baixa dos títulos pagos pelo cliente que estavam 

pendentes na empresa. 

 

Figura 65 - Tela de Baiza de Títulos do Contas a Receber 
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Para baixar um título após o recebimento de um cliente, basta selecionar o 

cliente, usando o botão de pesquisa de cliente (4 da Figura 65), e clicar no botão de 

busca de títulos (5 da Figura 65), que eles serão listados abaixo, selecione-os usando 

a caixa de seleção ao lado do campo “Docto.” da “grid”, e clique em Salvar Baixa (1 

da Figura 65), que todos os títulos selecionados serão baixados automaticamente 

atualizando também o caixa. 

 

3.3 Modulo de Consultas 

3.3.1 Menu da Consulta 

 

Este menu tem por finalidade dar acesso as telas de consultas do módulo de 

Consultas do sistema. 

 

Figura 66 - Menu do módulo de Consultas 

1 – Abre a Tela de Consulta de Agenda de Veículos. 

2 – Abre a tela de Consulta de Controle de quilometragens. 
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3.3.2 Consulta de Agendamentos 

 

Tem por finalidade demonstrar ao usuário os veículos agendados para uma 

determinada data. 

 

Figura 67 - Tela de Consulta de Veículos Agendados 

Para fazer uma consulta da agenda de veículos basta informar a data da 

Agenda (1 da Figura 67) e pressionar o botão localizar agenda (2 da Figura 67). 
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3.3.3 Controle de Quilometragem 

 

Esta tela tem por finalidade demonstrar todas as revisões e/ou quilometragens 

que o veiculo de um cliente possuía nas vezes que efetuou um serviço com a empresa. 

 

Figura 68 - Tela da Consulta de Controle de quilometragem 

Para efetuar a busca de um controle de quilometragem, basta informar o 

cliente usando o botão de Pesquisa de Cliente (1 da Figura 68) e clicar sobre o botão 

Localizar (2 da Figura 68), porém caso queira ver todos os controles de quilometragem 

de todos os veículos dos clientes, basta deixar o campo do cliente vazio e clicar em 

Localizar (2 da Figura 68) que o sistema mostrará todos os Controle de quilometragem 

de cada cliente. 
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3.4 Módulo de Relatórios 

3.4.1 Menus dos Relatórios 

 

Este menu tem por objetivo dar acesso as telas de relatórios do sistema. 

 

Figura 69 - Menu do Modulo de Relatórios 

1 – Acesso ao SubMenu dos Relatórios de Cadastros. 

2 – Abre a Tela de Relação de Ordem de Serviços. 

3 – Abre a Tela de Relatório de Agendamentos. 

4 – Abre a tela de Relação de Veículos Atendidos. 

5 – Abre a tela de Listagem de serviços Prestados. 

6 – Acesso ao SubMenu dos Relatórios de Comissões. 

7 – Acesso ao SubMenu dos Relatórios Financeiros. 

8 – Acesso ao SubMenu dos Relatórios de Saídas. 

9 – Acesso ao SubMenu dos Relatórios de Estoque. 
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3.4.1.1 SubMenu dos Relatórios de Cadastros 

 

Este menu tem por Função dar acessos a todos os relatórios referentes aos 

cadastros do sistema. 

 

Figura 70 - SubMenu do Cadastros do módulo de Relatórios 

1 – Abre o Relatório de Cadastro de Clientes. 

2 – Abre o Relatório de Cadastro de Fornecedores. 

3 – Abre o Relatório de Cadastro de Mecânicos. 

4 – Abre o Relatório de Cadastro de Box. 

5 – Abre o Relatório de Cadastro de Serviços. 

6 – Acesso ao SubMenu dos Relatórios de Cadastro de Produtos. 

7 – Abre o Relatório de Cadastro de Unidades de Medida. 
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3.4.1.1.1 SubMenu dos Produtos 

 

Este SubMenu, tem a função dar acessos a todos os relatórios de cadastros 

que compõem os produtos no sistema. 

 

Figura 71 - SubMenu dos Cadastros de Produtos do módulo de Relatórios 

1 – Abre o Relatório de Cadastros de Classes. 

2 – Abre o Relatório de Cadastros de Grupos. 

3 – Abre o Relatório de Cadastros de Subgrupos. 

4 – Abre o Relatório de Cadastros de Produtos. 

 

3.4.1.2 SubMenu dos Relatórios de Comissões 

 

Este SubMenu tem como função dar acesso aos Relatórios de Comissões de 

vendas e de Serviços. 

 

Figura 72 - SubMenu de Relatório de Comissões 
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1 – Abre o Relatório de Comissões de Mecânicos/Serviços. 

 

3.4.1.3 SubMenu dos Relatórios Financeiros 

 

Este SubMenu tem como função dar acesso aos Relatórios Financeiros da 

empresa tais como os de contas a receber e de contas a pagar, e também o relatório 

de caixa. 

 

Figura 73 - SubMenu dos Relatório Financeiros 

1 – Abre a Tela de Relatório de Caixa do sistema. 
 

3.4.1.4 SubMenu dos Relatórios de Vendas 

 

Este SubMenu tem como função gerar o acesso aos relatórios referentes aos 

Controles de Saídas do sistema. 

 

Figura 74 - SubMenu dos Relatório de Saídas por Controle 

1 – Abre o Relatório de Controle de Vendas. 
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2 – Abre o Relatório de Produtos Vendidos. 

 

3.4.1.5 SubMenu dos Relatórios de Estoque 

 

Este SubMenu tem como função gerar os acessos aos relatórios que se 

referem ao estoque de produtos da empresa. 

 

Figura 75 - SubMenu dos Relatórios de Estoque 

1 – Abre o Relatório de Saídas por Período. 

2 – Abre o Relatório de Entradas por Período. 
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3.4.2 Telas do Módulo de Relatório 

3.4.2.1 Tela de Relatório de Cadastro de Clientes 

 

Esta tela tem por objetivo imprimir um relatório de clientes cadastrados no 

sistema, sendo ele por modelo Analítico ou sintético, e sendo filtrado individualmente 

ou geral. 

 

Figura 76 - Tela de Relatório de Cadastro de Clientes 

Para imprimir um relatório de clientes é necessário informar o tipo da pesquisa 

(2 da Figura 76), e informar o tipo do relatório pretendido (4 da Figura 76), se for 

selecionado o tipo da pesquisa como Individual, deve-se informar no campo 

“Selecione um Cliente”, o cliente que você deseja imprimir o relatório, este cliente pode 

ser informado usando o botão de pesquisa de clientes (3 da Figura 76), feito este 

procedimento, em caso de escolha de relatório sintético imprimira a seguinte tela: 
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Figura 77 - Relatório de Cliente Sintético 

Caso escolha a opção de analítico será apresentado a seguinte tela: 

 

Figura 78 - Relatório de Clientes Analítico 

Todos os comandos descritos neste relatório já foram descritos pelos itens 

3.2.2.1.1, 3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 
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3.4.2.2 Tela de Relatório de Cadastro de Fornecedores 

 

Esta tela tem por função imprimir um relatórios de todos os fornecedores 

cadastrados no sistema. 

 

Figura 79 - Tela de Visualização de Relatório de Fornecedores. 

Para utilizar este modelo de relatório deve-se notar a barra de ferramentas (3 

Figura 79) que o mesmo possui, caso queira estar imprimindo, pode-se clicar no botão 

Imprimir (4 Figura 79) que aparecerá a tela de impressão. 

 

Figura 80 - Configurações de Impressão 
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1 – Selecionar Impressora: Seleciona a impressora padrão do sistema para 

imprimir o relatório. 

2 – Propriedades da impressora: Altera as propriedades da impressora. 

3 – Configuração de Impressão: Configura as páginas do relatório a serem 

impressas pelo usuário. 

4 – Botão ok/Imprimir: Imprime o relatório na Impressora. 

5 – Botão cancelar: Volta para a tela de visualização de impressão. 

Logo após a utilização pode-se sair do relatório usando o botão fechar (6 da 

Figura 79). 

3.4.2.3 Tela de Relatório de Cadastro de Mecânicos 

 

Tem a Finalidade de gerar um relatório de todos os mecânicos cadastrados 

no sistema. 

 

Figura 81 - Relatório de Cadastro de Mecânicos 

Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 
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3.4.2.4 Tela de Relatório de Cadastro de Box 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar um relatório de todos os cadastros de box 

que a empresa possui. 

 

Figura 82 - Relatório de cadastro de Box 

Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 

 

3.4.2.5 Tela de Relatório de Cadastro de Serviços 

 

Esta tela tem a função de imprimir todos os registros do cadastro de serviços 

do sistema. 

 

Figura 83 - Relatório de cadastro de Serviços 
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Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 

 

3.4.2.6 Tela de Relatório de Cadastro de Classe de Produtos 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar um relatório de todas as classe de produtos 

cadastradas no sistema. 

 

Figura 84 - Relatório de Classe 

Todos os comandos descritos relatório já foram descritos pelos itens 3.2.2.1.1, 

3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 

 

3.4.2.7 Tela de Relatório de Cadastro de Grupos de Produtos 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar um relatório de todos os grupos de classes 

de produtos cadastradas no sistema. 

 

Figura 85 - Relatório de Grupos de Produtos 
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Todos os comandos neste relatório já foram descritos pelos itens 3.2.2.1.1, 

3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 

 

3.4.2.8 Tela de Relatório de Cadastro de Subgrupos de Produtos 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar um relatório de todos os subgrupos dos 

grupos de classes de produtos cadastradas no sistema. 

 

Figura 86 - Relatório de Subgrupos de Produtos 

Todos os comandos neste relatório já foram descritos pelos itens 3.2.2.1.1, 

3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 
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3.4.2.9 Tela de Relatório de Cadastro de Produtos 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar um relatório de todos os produtos 

cadastrados no sistema, classificando-os pelas suas respectivas classes, grupos e 

subgrupos. 

 

Figura 87 - Relatório de Cadastro de Produtos 

Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 

 

3.4.2.10 Tela de Relatório de Cadastro de Unidades de Medidas 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar um relatório de todas as unidades de 

medidas cadastradas no sistema. 

 

Figura 88 - Relatório de Cadastros de Unidades de Medidas 



78 

Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 

 

3.4.2.11 Tela de Relação de Ordens de Serviços 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar uma relação de todas as ordens de serviços 

abertas, encerradas ou canceladas, buscando-as por cliente ou período e ordenando 

os dados de maneira crescente ou decrescente. 

 

Figura 89 - Tela de Relação de Ordens de Serviços. 

1 – Imprime o Relatório após informado todos os dados. 

2 – Seleciona o período em caso de filtro ser igual a período 

3 – Agrupa ordens pela situação, buscando-as no banco de dados. 

4 – Fecha a tela de busca do relatório. 

5 – Seleciona o tipo do filtro a ser utilizado. 

6 – Botão usado na pesquisa de clientes, quando informado tipo do filtro igual 

a clientes. 

7 – Campo onde será informado o Cliente para a geração do relatório quando 

informado tipo do filtro igual a clientes. 

8 – Campo para checar em caso de busca por todos os clientes, quando 

informado tipo do filtro igual a clientes. 

9 – Campo para informar a ordenação dos dados do relatório. 
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Após informados todos os campos será impresso o seguinte relatório na tela 

do usuário: 

 

Figura 90 - Relatório de Relação de Ordens de Serviços 

 

Todos os comandos neste relatório já foram descritos pelos itens 3.2.2.1.1, 

3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 
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3.4.2.12 Tela de Relatório de Agendamentos 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar uma relação de todos os agendamentos 

de veículos feitos no período informado e que estejam abertos, encerrados ou 

cancelados no sistema. 

 

 

Figura 91 - Tela de Filtros do Relatório de Agendamentos 

1 – Gera o relatório de agendamentos. 

2 – Fecha a tela de filtros. 

3 – Seleciona a situação em que o agendamento se encontra para filtra-los. 

4 – Data inicial de busca dos agendamentos. 

5 – Data final de busca dos agendamentos. 

Após informados os campos necessário para filtrar o relatório, e clicar sobre 

o botão de imprimir (1 da Figura 91) será mostrado na tela o seguinte relatório: 

 

Figura 92 - Relatório de Agendamentos por Período 
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Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 

 

 

3.4.2.13 Tela de Relação de Veículos Atendidos 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar uma relação de todos os veículos que foram 

atendidos em um determinado período. 

 

Figura 93 - Tela de Filtragem do Relatório de Veículos Atendidos 

1 – Gera o relatório de Relação de Veículos Atendidos. 

2 – Fecha a tela de filtros. 

3 – Campos que serão informados as datas de filtragem do relatório. 

4 – Campo que se selecionado deixa o período de impressão do relatório com 

a data correte do computador. 

Após informados os campos necessário para filtrar o relatório, e clicar sobre 

o botão de imprimir (1 da Figura 93) será mostrado na tela o seguinte relatório: 

 

Figura 94 - Relatório de Veículos atendidos por Período 
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Todos os comandos neste relatório já foram descritos pelos itens 3.2.2.1.1, 

3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 

 

3.4.2.14 Tela de Listagem de Serviços Prestados 

 

Esta tela tem a finalidade de gerar uma relação de todos os serviços que foram 

prestados aos veículos dos clientes em um determinado período. 

 

Figura 95 - Tela de Filtragem do Relatório de veículos atendidos 

1 – Gera o relatório de Relatório de serviços prestados. 

2 – Fecha a tela de filtros. 

3 – Campos que serão informados o período de filtragem do relatório. 

4 – Campo que determinará o tipo da ordenação dos dados do relatório. 

5 – Determina qual o tipo do relatório que será impresso, quando for período 

libera somente os campos relacionados ao período, quando for cliente libera os 

campos relacionados a cliente, quando for Cliente/período libera ambos os campos. 

6 – Campos relacionados aos clientes. 

7 – Botão usado para pesquisar um cliente a ser usado como filtro de 

pesquisa. 
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8 – Campo usado para definir se serão impressos todos os serviços feitos a 

todos os clientes cadastrados. 

Após informados os campos necessário para filtrar o relatório, e clicar sobre 

o botão de imprimir (1 da Figura 95) será mostrado na tela o seguinte relatório: 

 

Figura 96 - Relatório de Serviços prestados 

Todos os comandos neste relatório já foram descritos pelos itens 3.2.2.1.1, 

3.2.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1.2. 
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3.4.2.15 Tela de Relatório de Comissões de Serviços por Mecânicos 

 

Esta tela, tem como função filtrar todos os serviços feitos por um mecânico 

em um determinado período e gerar os valores das comissões referentes aos serviços 

de mão de obra.  

 

Figura 97 - Tela de Filtros das Comissões 

1 – Gera o relatório de Relatório de Comissões dos Mecânicos. 

2 – Fecha a tela de filtros. 

3 – Campos que será informado a data inicial da busca. 

4 – Campo que será informado a Data Final da busca. 

5 – Marcar para buscar a comissões de todos os mecânicos. 

6 – Campos do dados do mecânico. 

Após informados os campos necessário e desejados para filtrar o relatório, e 

clicar sobre o botão de imprimir (1 da Figura 97) será mostrado na tela o seguinte 

relatório: 
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Figura 98 - Relatório de Comissão dos serviços do Mecânico 

Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 
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3.4.2.16 Tela de Relatório de Caixa 

 

Esta tela, tem como função demonstrar o caixa diário da empresa, pelas 

movimentações de recebimentos e pagamentos. 

 

Figura 99 - Filtros do relatório de caixa 

1 – Gera o relatório de Relatório de Caixa. 

2 – Fecha a tela de filtros. 

3 – Campos que será informado a data inicial da busca. 

4 – Campo que será informado a Data Final da busca. 

Após informados os campos necessário e desejados para filtrar o relatório, e 

clicar sobre o botão de imprimir (1 da Figura 99) será mostrado na tela o seguinte 

relatório: 

 

Figura 100 - Relatório de caixa 
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Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 

 

3.4.2.17 Tela de Relatório de Controle de Vendas 

 

Esta tela, tem como função demonstrar as vendas efetuadas no período, 

individual ou por cliente da empresa. 

 

 

Figura 101 - Filtros do Relatório de Controle Vendas 

1 – Gera o relatório de Relatório de controle de vendas 

2 – Fecha a tela de filtros. 

3 – Altera a situação dos controles de vendas que o usuário deseja imprimir. 

4 – Campo onde será selecionado o tipo da pesquisa que o usuário deseja 

fazer para gerar o relatório. 

5 – Local onde se deverá informar o cliente quando a opção selecionada de 

busca pedir para ser por cliente. 

6 – Botão de pesquisa do cliente. 

7 – Marcar para selecionar todos os clientes do cadastro. 

8 – Campo onde se seleciona o período a ser buscado para gerar o relatório. 

9 – Campos referentes a busca individual do controle de vendas. 

Após informados os campos necessário e desejados para filtrar o relatório, e 

clicar sobre o botão de imprimir (1 da Figura 101) será mostrado na tela o seguinte 

relatório: 
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Figura 102 - Relatório de Controle de Vendas 

Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 

  



89 

3.4.2.18 Tela de Relatório de Produtos Vendidos 

 

Esta tela, tem como função demonstrar os produtos vendidos por controles de 

vendas e por cliente. 

 

 

Figura 103 - Filtros do Relatório de Produtos Vendidos 

1 – Gera o relatório de Relatório de produtos das vendas 

2 – Fecha a tela de filtros. 

3 – Botão de pesquisa do cliente. 

4 – Selecionado para imprimir todos os Clientes. 

5 – Local onde deve ser informado a data de início da pesquisa. 

6 – Local onde deve ser informado a data de fim da pesquisa. 

Após informados os campos necessário e desejados para filtrar o relatório, e 

clicar sobre o botão de imprimir (1 da Figura 102) será mostrado na tela o seguinte 

relatório: 
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Figura 104 - Relatório de Produtos Vendidos 

Todas as funções da barra de ferramentas deste relatório são citadas e 

explicadas no item 3.4.2.2. 
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3.4.2.19 Tela de Relatório de Saídas por Período 

Esta tela, tem como função demonstrar todas as saídas do estoque feitas em 

um determinado período, especificado pelo usuário. 

 

Figura 105 - Filtros do Relatório de saídas por período 

1 – Gera o relatório de Relatório de Saídas por Período. 

2 – Fecha a tela de filtros. 

3 – Campos que será informado a data inicial da busca. 

4 – Campo que será informado a Data Final da busca. 

Após informados os campos necessário e desejados para filtrar o relatório, e 

clicar sobre o botão de imprimir (1 da Figura 105) será mostrado na tela o seguinte 

relatório: 

 

Figura 106 - Relatório de saídas por período 
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4. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como esperado de um sistema gerencial o sistema gestor de oficinas 

mecânicas demonstrou-se confiável e de fácil uso, facilitando e auxiliando o dia a dia 

do usuário do mesmo, sem que haja imperfeições em seus relatórios e assim os 

empresários do ramo de mecânica automotiva possa ter confiança em usar o mesmo. 
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