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“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. 

Quem sobrevive é o mais disposto à mudança.” 

 Charles Darwin
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RESUMO

Nos dias atuais, ainda nos deparamos com muitas empresas nos diversos setores
do mercado  de vendas,  que  por  medo do  novo,  não se  aventuram na  área da
informatização, optando por gerenciar suas organizações à moda antiga, ou seja,
sem o auxílio de softwares. Deste modo, este trabalho tem por objetivo apresentar
um software para gerenciamento das vendas de uma Fábrica de Móveis.  Diante
disso, buscou-se, por meio de pesquisa bibliográfica e reuniões com os clientes,
tendo  como  finalidade  a  realização  da  coleta  dos  requisitos  funcionais  e  não
funcionais, um material que fosse fundamental e servisse como base para a criação
do sistema proposto. Concluiu-se que o sistema criado é viável, porque atende as
necessidades do cliente e o auxilia na realização de suas vendas.
 
Palavras-chave: informatização; vantagens; sistema de vendas.



PERIPOLLI, tales. Sistavem – System of Tales for sales. 53p. Course completion
work.  Graduation  in  information  systems.  Apucarana  faculty-FAP.  Apucarana-Pr.
2019.

ABSTRACT

Nowadays, we are still faced with many companies in the various sectors of the sales
market,  who for  fear  of  the  new,  do  not  venture  in  the  area  of  computerization,
choosing to manage their organizations the old fashion, that is, without the aid of
software. In this way this work aims to present software for managing the sales of a
Furniture  Factory.  Therefore,  through  bibliographic  research  and  meetings  with
clients, the purpose of the collection of functional and non-functional requirements
was to obtain a material that was fundamental and would serve as a basis for the
creation  of  the  proposed  system.  It  was  concluded  that  the  System  created  is
feasible because it meets the needs of the customer and assists in the realization of
its sales.

 
Keywords: computerization; benefits; sales system.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Área de atuação do sistema. 

O sistema foi desenvolvido para auxiliar no controle e gerenciar as vendas

de uma fábrica de móveis em ambiente restrito na Empresa Móveis Sul. 

 

1.2 Principais características do sistema. 

O sistema SISTAVEM permite o cadastro de funcionários, serviços, clientes

e produtos,  realiza movimentações referentes  a vendas,  caixa  da empresa e as

contas a pagar  da mesma e também é possível  gerar  etiquetas com código de

barras para que o produto fabricado já saia etiquetado deste forma o controle acaba

se tornando mais efetivo e seguro.

1.3 Equipamento necessário. 

 As  configurações  mínimas  para  acesso  ao  sistema  é  somente  ter  um

computador atualizado instalado no computador o sistema operacional Windows 10.

2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral

 Desenvolver  um sistema seguro e eficiente  baseado na necessidade da

Empresa Móveis Sul onde seja possível organizar e gerencie as vendas da mesma.

2.2 Objetivos específicos 

 Controlar os diversos cadastros criados

 Inspecionar as compras e vendas efetuadas;

Verificar os lucros; 
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 Controlar as ordens de serviço criadas; 

 Visualizar os pagamentos em abertos e finalizados; 

 Monitorar a entrada e saída de produtos do estoque; 

 Gerar relatórios;

Criação de Backup e Restauração dos dados.

2.3 Recursos de Software

Linguagem Pascal desenvolvido na ferramenta Embarcadero XE6 (Delphi) e

o banco de dados MySQL, utilizando a IDE DBForge Studeo.

3 INFORMAÇÕES BÁSICAS DO SISTEMA

 Para ter acesso ao sistema, basta dar um duplo clique no ícone do sistema

localizado na área de trabalho e a tela de login será aberta

3.1 Tela de logar no sistema

Fonte: Do autor, 2019. 

Usuário: Neste campo é colocado o nome do usuário já cadastrado no sistema.

Senha: Neste campo é colocado a senha de acesso ao sistema.

Sair: Neste botão o usuário clica para sair da tela de login

Figura 1 - Tela de login
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Entrar: Botão para entrar no sistema.

Se  o  nome  de  usuário  ou  senha  estiverem  errados  será  emitida  uma

mensagem de alerta para o usuário onde ele pode clicar no botão OK e corrigir os

dados errados para que o sistema possa ser acessado.

3.2 Tela principal do sistema

Fonte: Do autor, 2019.

Botão Clientes: Abre a tela de cadastro de clientes.

Botão Fornecedores: Abre a tela para cadastro de fornecedores.

Botão Produtos: Abre a tela para cadastro de produtos. 

Botão Vendas: Abre a tela para realizar uma venda.

Botão Lançamentos: Abre a tela de lançamentos no sistema.

Botão Etiquetas: Abre a tela para gerar etiquetas com código de barras para os

produtos.

Botão Contas a Pagar: Abre a tela para cadastrar uma Conta a Paga.

Figura 2 - Tela principal do sistema



14

Botão Serviços: Abre a tela de ordem de serviços onde é possível, criar, alterar,

baixar uma OS.

Encontramos  nessa  tela  também  uma  aba  com  os  seguintes  menus:

Sistema, Cadastro/Consultas, Movimentos, Parcelas, Ferramentas e Ajuda.

Existe uma barra de Status com o nome do usuário logado no sistema, que

nesse caso é o usuário MASTER.

4 CADASTRO E CONSULTAS

4.1 Produtos

Fonte: Do autor, 2019.

Produto: Nome do produto a ser cadastrado no sistema.

Cod Barras: Código de barras para do produto.

Botão gerar: Gera um código de barras para o produto.

Ref: Referência do produto.

Preço de Custo: Valor de Custo do Produto.

Figura 3 - Tela de cadastro de produtos
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Preço de Venda: Preço de venda do produto à vista.

$ Preço Prazo: Preço do produto a prazo.

Estoque: Quantidade de produtos no estoque.

Botão Novo: Limpa os campos de edição e habilita para a inserção de um novo

produto.

Botão Editar: Edita um produto.

Botão Gravar: Grava no sistema o produto.

Botão Cancelar: Cancela a edição de um produto.

Botão Apagar: Apaga o produto do sistema.

Os campos que possuem um * na frente dos nomes, significam que são 

campos que devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui 

algumas informações para ajudar o usuário.

Fonte: Do autor, 2019.

Podemos  selecionar  o  tipo  da  pesquisa,  podendo  ser  por  nome  ou  por

código de barra.

Figura 4 - Tela para consultar produtos
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No campo buscar produto, basta clicarmos a tecla ENTER para listar todos

os  produtos  cadastrados  no  sistema.  Basta  digitar  uma  parte  do  nome  e

pressionarmos ENTER o sistema já buscará o produto conforme o digitado.

Botão  Editar  Selecionado:  Clicamos  no  produto  e  ele  ficará  selecionado,  se

pressionarmos o botão Editar Selecionado ele habilitará a edição do produto.

Os  registros  que  aparecem  em  vermelho,  significam  que  estão  com

quantidades menores ou iguais a 5 unidades, já os registros que aparecem na cor

verde,  significam que  estão entre  6  e  10  unidades no  campo QTD(quantidade),

conforme a legenda especificada na parte inferior da tela em questão.

4.2 Clientes

Fonte: Do autor, 2019.

Nome: Nome do cliente a ser cadastrado.

Endereço: Endereço do cliente.

Número: Número da casa do cliente.

Bairro: Nome do bairro onde o cliente mora.

Cidade: Cidade onde o cliente reside.

Figura 5 - Tela para cadastro de clientes
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Estado: Estado onde o cliente mora.

Telefone: Telefone residencial do cliente.

Celular: Telefone celular do cliente.

Profissão: Profissão do cliente

Data de nascimento: Data de nascimento do cliente.

CPF: Número do CPF do cliente.

RG: Número do Registro Geral do cliente.

Botão Novo: Limpa os campos de edição e habilita para a inserção de um novo

cliente.

Botão Editar: Edita um cliente.

Botão Gravar: Grava o cliente no sistema.

Botão Cancelar: Cancela a edição de um cliente.

Botão Apagar: Apaga o cliente do sistema.

Os campos que  possuem um  * na frente dos nomes, significam que são

campos que devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui 

algumas informações para ajudar o usuário.
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Fonte: Do autor, 2019.

No campo buscar clientes, basta clicarmos a tecla ENTER para listar todos

os clientes cadastrados no sistema. Basta digitar uma parte do nome e pressionar-

mos ENTER e o sistema já buscará o cliente conforme o que foi digitado.

Botão Editar Selecionado: Clicamos no produto e ele ficará selecionado e se pres-

sionarmos o botão Editar Selecionado ele habilitará a edição do cliente.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui algu-

mas informações para ajudar o usuário.

Cabe salientar que se o usuário pressionar o X no canto superior direito da

tela, a mesma será fechada.

4.3 Fornecedores

Figura 6 - Tela para consulta de clientes
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Fonte: Do autor, 2019.

Nome: Nome do fornecedor a ser cadastrado.

CNPJ: Campo para o usuário inserir o CNPJ do fornecedor.

Endereço: Endereço do fornecedor.

Cidade: Cidade onde o fornecedor tem a Empresa.

Bairro: Nome do bairro onde o fornecedor está instalado.

Número: Número da Empresa do respectivo fornecedor.

UF: Estado onde o fornecedor possui a Empresa.

Telefone: Telefone do fornecedor.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui algumas

informações para ajudar o usuário.

Os campos com (*) devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Figura 7 - Tela para cadastrar fornecedores



20

Fonte: Do autor, 2019.

Podemos selecionar o tipo da pesquisa, podendo ser por nome ou pelo CNPJ do for-

necedor.

No campo  Pressione Enter  para buscar todos,  basta clicarmos a tecla

ENTER para listar todos os fornecedores cadastrados no sistema. Basta digitar uma

parte do nome e pressionarmos ENTER o sistema já buscará o fornecedor conforme

o digitado.

Botão Editar  Selecionado:  Clicamos no fornecedor  e ele  ficará selecionado,  se

pressionarmos o botão Editar Selecionado ele habilitará a edição do fornecedor.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui algumas 
informações para ajudar o usuário.

4.4 Usuários

Figura 8 - Tela para consultar fornecedores



21

Fonte: Do autor, 2019.

Nome: Nome para usar no login de acesso ao sistema.

Nome Completo: Nome completo do usuário do sistema.

Senha: Senha para acessar o sistema.

Botão Novo: Limpa os campos de edição e habilita para a inserção de um novo

usuário.

Botão Editar: Edita um usuário do sistema.

Botão Gravar: Grava o usuário no sistema.

Botão Cancelar: Cancela a edição de um usuário.

Botão Apagar: Apaga o usuário do sistema.

Esta tela somente o usuário  MASTER tem acesso, porque nela podemos

inserir novos usuários no sistema, apagar, editar, etc. Cabe lembrar que o usuário

MASTER não pode ser deletado, mesmo que o usuário tente.

Figura 9 - Tela para controle de usuários
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Fonte: Do autor, 2019

No campo Escolha uma tela para liberar nos é apresentado todas as telas

do sistema, onde o usuário MASTER, poderá liberar as telas desejadas conforme o

nível de acesso do usuário. 

Botão Libera tela: A tela liberada ficará na grid da direita.

Botão Bloquear tela: A tela que está na grid da direita será apagada e dessa forma

o usuário não terá mais acesso a mesma. 

4.5 Serviços

Fonte: Do autor, 2019.

Nome do Cliente: É onde digitamos o nome do cliente para pesquisa.

Figura 10 - Tela para controle de acesso no sistema

Figura 11 - Tela para controle de ordem de serviço.
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Buscar Nº OS: Busca a ordem de serviço pelo número.

OS Fechada: É onde escolhemos o tipo do filtro se a OS está fechada ou aberta.

Na primeira Grid é apresentada os dados da OS.

Na segunda Grid é apresentada os produtos da OS selecionada.

Botão Todas: Lista todas as OS do sistema, sendo elas fechadas ou não.

Botão  Nova  OS: Habilita  os  campos  para  a  inserção  de  uma  nova  Ordem de

Serviço no Sistema.

Botão Editar OS: Habilita a edição dos dados da Ordem de Serviço.

Botão Deletar OS: Deleta a Ordem de Serviço.

Botão Imprimir: Imprime a OS selecionada.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui algumas infor-

mações para ajudar o usuário.

Fonte: Do autor, 2019.

Cod Cliente: Código do cliente.

Nome Cliente: Nome do cliente será buscado conforme o Cod Cliente digitado. 

Cod Serviço: Código do serviço.

Figura 12 - Tela para cadastro de uma nova OS
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Data: Data atual.

Cod Técnico: Código do técnico.

Nome Técnico: O nome do técnico será buscado conforme o Cod Técnico digitado.

Marca: Marca do produto.

Nº de Série: Número de série do produto.

Modelo: Modelo do produto.

Descrição: Descrição da avaria do produto.

Laudo: Laudo do técnico, baseado nas soluções dos problemas listados no campo

solução

Botão Gravar: Gravar a OS.

Botão Cancelar: Cancelar a criação da nova OS.

Botão Imprimir: Imprime a Ordem de Serviço.

Botão Fechar OS: Fechar a OS após sanado o problema.

Botão Produtos da OS: Quando Pressionado é aberto a tela de vendas onde o

usuário fará a inserção dos produtos para o serviço desejado.

Botão Sair: Sair da tela de Nova OS.

Os botões  IMPRIMIR,  FECHAR OS e  PRODUTOS DA OS  permanecem

desabilitados até que o usuário grave a OS, pressionando no botão GRAVAR.
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Fonte: Do autor, 2019.

Todos os  campos da tela  de  cadastro  de  OS são apresentados com os

dados  habilitados  para  serem  alterados.  Na  tela  de  edição  somente  os  botões

Gravar, Cancelar e Sair são habilitados.

Fonte: Do autor, 2019.

Quando clicamos em Deletar OS o sistema faz uma verificação se a ordem

de serviço possui produtos lançados, se sim o sistema pede para entrar na tela de

Figura 13 - Tela para edição de uma OS

Figura 14 - Tela para apagar uma OS
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vendas  e  apagar  os  produtos,  se  não  o  sistema  apaga  a  Ordem  de  Serviço

desejada, bastando o usuário clicar no botão OK da caixa de diálogo.

Fonte: Do autor, 2019.

Neste relatório de Ordem de Serviço, temos várias informações referentes

ao  cliente,  tais  como:  Detalhes  do  Cliente  onde  temos  os  campos,  Cliente,

Endereço, Número, Bairro, Estado, Cidade, CPF e Telefone.

Na parte  referente  a  Detalhes da OS temos vários  campos referentes  a

ordem de serviço, sendo eles: 

Data: Data atual.

Cod: Código da ordem de serviço.

Técnico: Nome do técnico que executou o serviço.

Figura 15 - Tela para impressão de OS
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Marca: Marca do produto.

Modelo: Modelo do produto.

Nº Série: Número de série do produto.

Descrição: Descrição do problema apresentado no produto.

Laudo do Serviço: Solução para o problema apresentado no produto.

Na parte referente a Itens da OS, temos:

Produto: Nome do produto utilizado no conserto.

QTD: Quantidade de produto utilizado.

Preço: Valor do produto à vista.

Preço a Prazo: Valor do produto a prazo.

Sub Total: Valor do produto à vista vezes a quantidade que será utilizada para a

realização do conserto.

Sub Prazo: Valor do produto a prazo vezes a quantidade que será utilizada para a

realização do conserto.

Total à vista: Total dos itens à vista, necessários para a realização do conserto.

Total a prazo: Total dos itens a prazo, necessários para a realização do conserto.

Na Tela para controle de ordem de serviço se clicarmos no botão IMPRIMIR,

nos será apresentado o relatório em questão.

5 MOVIMENTOS
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5.1 Lançamentos

Fonte: Do autor, 2019.

Toda  a  venda  Fechada  é  apresentada  nesta  tela,  porquê  dessa  forma

podemos  faturá-la  e  estes  valores  são  adicionados  ao  caixa  se  a  forma  de

pagamento for no dinheiro.

Digite o cliente: Campo onde digitamos o nome do cliente a ser pesquisado.

Digite o Cod Venda: Código de venda.

Botão  Mostrar  todos: Quando  clicado  mostra  todas  os  pedidos  sendo  eles,

faturados ou não.

Total à Vista: Total do pedido de venda à vista.

Total a Prazo: Total do pedido de venda a prazo.

Forma de Pagamento: Escolhemos a forma de pagamento.  Cabe ressaltar  que

pedidos parcelados só dão entradas no caixa quando forem pagos, conforme a data

de vencimento da parcela.

Botão Fechar e faturar: Fechamos e faturamos o pedido.

Figura 16 - Tela para faturar a venda
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Botão Imprimir Pedido Selecionado: Imprime relatório do pedido faturado.

5.2 Pdv

Fonte: Do autor, 2019.

Botão Iniciar Venda: Este botão só é habilitado quando o usuário insere um cliente

no campo Buscar Cliente e uma forma de pagamento.

Cod Cliente: Código do cliente, basta digitar o nome que este campo é preenchido

automaticamente.

Forma de Pagamento: Seleção da forma de pagamento do(s) produto(s).

Buscar  o Cliente  (F2): Pressionando a  tecla  F2 uma tela  para  pesquisa  nos é

apresentada para que possamos pesquisar o cliente pelo nome.

Figura 17 - Tela de vendas
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Fonte: Do autor, 2019.

Campo nome do cliente: Basta pressionarmos a tecla ENTER para pesquisar todos

os clientes.

Botão OK: Quando pressionado nos apresenta os clientes na Grid.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui algumas infor-

mações para ajudar o usuário.

Buscar por Barras: Código de barras é preenchido automaticamente quando o clien-

te insere o nome do produto no campo Buscar Produto por nome (F2).

Buscar Produto por nome (F2): Pressionando a tecla F2 uma tela para pesquisa nos

é apresentada para que possamos pesquisar o produto pelo nome.

Figura 18 - Tela para pesquisar clientes
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Fonte: Do autor, 2019.

Campo nome do produto:  Basta pressionarmos a tecla  ENTER para pesquisar

todos os produtos.

Botão OK: Quando pressionado nos apresenta os produtos na Grid.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui algumas infor-

mações para ajudar o usuário.

Ainda na tela de vendas temos os seguintes campos e botões:

QTD: Quantidade de um determinado produto.

Botão Adicionar: Lança o produto na Grid, com os campos da mesma preenchidos.

Botão Fechar Venda: Fechar a venda

Botão Imprimir: Imprimir pedido de venda.

Botão Cancelar Venda: Cancela a venda que está em andamento.

Botão Remover Item: Remove um item da quantidade. Se possuir mais que um

item na  quantidade  será  apresentado  uma  tela  para  digitar  a  quantidade  a  ser

removida.

Total: Total do pedido à vista.

Figura 19 - Tela para pesquisar produtos
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Total a prazo: Total do pedido a prazo.

Na parte inferior do formulário existe uma barra de status que possui algumas infor-

mações para ajudar o usuário.

5.3 Relatório de Vendas

Fonte: Do autor, 2019.

Todos os dados do relatório de vendas são preenchidos automaticamente,

bastando o usuário clicar em relatório de vendas no menu Movimentos.

Este relatório consiste dos seguintes campos:

Data: Data que a venda foi realizada.

Código: Código da venda realizada.

Forma Pag: Forma de pagamento que o cliente escolheu.

Cliente: Nome do cliente que realizou a compra.

Figura 20 - Relatório de Vendas
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Vendedor: Nome do vendedor.

Produto: Nome do produto comprado.

R$ Vista: Valor do produto à vista.

R$ Prazo: Valor do produto a prazo.

QTD: Quantidade comprada de determinado produto.

Sub Total: Valor do produto à vista vezes a quantidade comprada.

Sub Prazo: Valor do produto a prazo vezes a quantidade comprada.

Total: Total de todos os itens comprados à vista.

Total Prazo. Total de todos os itens comprados a prazo.

5.4 Caixa

Fonte: Do autor, 2019.

Figura 21 - Tela de Caixa
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Caixa de hoje: Baseado nos pagamentos 

Digite o valor inicial: Digitar um valor para iniciar o caixa.

Botão Abrir Caixa: Abre o caixa do dia.

Botão Mostrar todos os dias: Mostra os dias que o caixa foi aberto.

Botão Caixa de todos os usuários: Mostra todos os usuários que abriram o caixa.

Botão Fechar  caixa selecionado: Fecha o caixa  selecionado e na grid  a  data

fechamento será preenchida.

5.5 Movimentação de Vendas

Fonte: Do autor, 2019.

Digite o Cliente: Campo para digitar o nome do cliente.

Digite o Cod Venda: Campo para digitar o código da venda.

Pesquisa por data: Na pesquisa por data temo dois campos para colocar o intervalo

da pesquisa.

Figura 22 - Tela de Movimentação de Vendas
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Botão OK: Realiza a busca do cliente conforme os dados lançados para a pesquisa.

Botão Mostrar todos: Mostra todos os clientes que possuem movimentações.

Total de cada Pedido: Campo de texto que serve de informação.

Total à vista: Total do pedido à vista.

Total a prazo: Total do pedido a prazo.

Total geral do período: Total geral dos pedidos encontrados após a busca.

Botão Gerar Relatório: Gera um relatório da venda.

Detalhe do Pedido Selecionado: Gera um relatório do pedido selecionado.

5.6 Contas a Pagar

Fonte: Do autor, 2019.

Buscar Fornecedor: Digito o nome do fornecedor que desejo buscar.

Botão  Pesquisar: Realiza  a  pesquisa  no  banco  de  dados  conforme  o  nome

digitado.

Figura 23 - Tela de Contas a Pagar
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Entre: Intervalo inicial da data para pesquisa.

Até: Intervalo final da data para pesquisa.

Total a pagar: Campo automático que apresenta o valor total a pagar.

Botão Baixar Conta: Realiza a baixa da conta a pagar.

Botão Editar Conta: Editar a conta a pagar.

Botão Nova Conta: Nova conta a pagar.

Botão Impressão: Impressão da conta a pagar.

5.7 Baixar Contas a Pagar

Fonte: Do autor, 2019.

Busca por Cod Conta: Digito o código da conta a pagar que desejo buscar.

Botão  Pesquisar: Realiza  a  pesquisa  no  banco  de  dados  conforme  o  código

digitado.

Figura 24 - Tela de dar Baixa nas Contas a Pagar
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Entre: Intervalo inicial da data para pesquisa.

Até: Intervalo final da data para pesquisa.

Status da Conta a Pagar: Escolho o status da conta, podendo ser: AGUARDANDO,

PAGO, PAGO PARCIAL e ATRASADO.

Fornecedor: Apresenta automaticamente o fornecedor do serviço.

Descrição: Apresenta automaticamente o serviço prestado pelo fornecedor.

Grid de lançamentos da parcela selecionada: Apresenta os dados referente a

parcela.

Botão Imprimir lista: Imprime o relatório das parcelas.

Valor: Valor a ser pago, não precisa ser o valor total da parcela.

Juros: Juros referente a atrasos na parcela.

Desconto: Descontos referentes a adiantamentos na parcela.

Observação:  Observação referente ao pagamento da parcela,  quando o usuário

não pagou toda a parcela.

Botão Pagar parcela: Realiza o pagamento da parcela e emite uma mensagem de

parcela paga com sucesso onde, o usuário deve clicar OK.
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5.8  Relatório de Parcelas

Fonte: Do autor, 2019.

Na  tela  de  dar  baixa  nas  contas  a  pagar,  quando  o  usuário  pressiona  o  botão

Imprimir Lista, este relatório nos é apresentado.

O relatório de parcelas é preenchido automaticamente pelo sistema e consiste dos

seguintes campos:

Número da Conta: Exibe o código da conta a ser paga.

Status: Exibe o status da parcela

Vencimento: Exibe a data de vencimento da parcela.

Data Pgto: Exibe a data do pagamento da parcela.

Nº Parc: Exibe o número da parcela.

Valor: Exibe o valor da parcela

Falta: Exibe o valor que falta para pagar a parcela

Total em Parcelas: Exibe o valor total de todas as parcelas.

Figura 25 - Tela de dar Baixa nas Contas a Pagar
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Valor que falta: Exibe a soma do valor das parcelas não pagas.

5.9 Editar Conta a Pagar

Fonte: Do autor, 2019.

Descrição: Descrição da conta a ser paga.

Fornecedores: Fornecedor do serviço.

Valor: Valor da conta a pagar.

Data emissão: Data de emissão da conta a pagar.

QTD Parcelas: Quantidade de parcelas que a conta será paga.

Primeiro Vencimento: Data do primeiro vencimento.

Botão Nova Conta: Habilita os campos para a inserção de uma nova conta a pagar.

Botão Editar: Habilita os campos para a edição de uma conta a pagar.

Botão Gravar: Gravar no banco de dados a conta a pagar.

Botão Cancelar: Cancelar trabalho.

Figura 26 - Tela de dar Baixa nas Contas a Pagar
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Nesta tela todos os dados já estão preenchidos, o usuário realiza somente algumas

edições conforme a necessidade.

5.10 Nova Conta a Pagar

Fonte: Do autor, 2019.

Descrição: Descrição da conta a ser paga.

Fornecedores: Fornecedor do serviço.

Valor: Valor da conta a pagar.

Data emissão: Data de emissão da conta a pagar.

QTD Parcelas: Quantidade de parcelas que a conta será paga.

Primeiro Vencimento: Data do primeiro vencimento.

Botão Nova Conta: Habilita os campos para a inserção de uma nova conta a pagar.

Botão Editar: Habilita os campos para a edição de uma conta a pagar.

Botão Gravar: Gravar no banco de dados a conta a pagar.

Botão Cancelar: Cancelar trabalho.

Figura 27 - Tela de Inserção de Contas a Pagar
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Botão  Apagar  conta: Apaga  a  conta  a  pagar  selecionada.  Se  a  conta  possuir

parcelas o sistema informará o usuário e aguardará a confirmação de exclusão e

após isso a parcela será apagada.

Botão  Gerar  Parcelas: Gera  as  parcelas  conforme  a  quantidade  de  parcelas

desejadas.

Note que quando estamos inserindo uma nova conta a pagar os botões Nova Conta

e Editar estão desabilitados.

5.11 Imprimir Conta a Pagar

 Fonte: Do autor, 2019.

No  relatório  das  contas  a  pagar  são  apresentados  alguns  campos

necessários para nortear o usuário referente as contas a pagar, dentre estes campos

temos: Fornecedor, Descrição, Valor, Qtd Parcelas, Emissão da parcela, Vencimento

da parcela e Total em contas a pagar.

6 PARCELAS

Figura 28 - Tela de Imprimir Contas a Pagar
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6.1 Gerar Parcelas

Fonte: Do autor, 2019.

Digite o Cliente: Campo para digitar o nome do cliente para a pesquisa.

Digite o Cod Venda: Campo para pesquisar por código de venda.

Botão Mostrar todos: Mostra todas as vendas, para que o usuário gere as parcelas

na venda desejada.

Botão Imprimir Pedido Selecionado: Faz a impressão do pedido em questão.

Na primeira grid  temos vários campos para que o usuário visualize a venda em

questão.

Total à Vista: Total da venda a vista.

Total a prazo: Total da venda a prazo.

Qtd Parcelas: Número de parcelas para o pagamento.

Botão Gerar Parcelas: As parcelas são geradas conforme a quantidade

Botão Imprimir Carnê: Imprime um carnê com o número de parcelas solicitadas.

Figura 29 - Tela de Gerar Parcelas

Grid
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Botão Cancelar: Cancela a geração de parcelas.

6.2 Gerar Carnê para Pagamento

Fonte: Do autor, 2019.

No carnê são apresentadas as informações do cliente e vencimento das parcelas

referentes ao(s) produto(s) comprado(s), tais como:

Valor: Valor da parcela a ser paga.

Nº Parcela: Número da parcela que está sendo paga.

Vencimento: Data de vencimento da parcela.

Cliente: Nome do cliente detentor da parcela.

Figura 30 - Tela de Impressão do Carnê
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6.3 Imprimir Pedido Selecionado

Fonte: Do autor, 2019.

No  relatório  de  pedido  selecionado  temos  informações  referentes  aos  itens  da

venda, ao nome do cliente que realizou a compra e o nome do vendedor.

Cliente: Nome do cliente que realiza a compra.

Fone: Telefone do cliente que realiza a compra.

No corpo do relatório temos:

Produto: Nome do produto comprado.

R$ Vista: Valor do produto à vista.

R$ Prazo: Valor do produto a prazo.

R$ QTD: Quantidade do item comprado.

Figura 31 - Tela de Impressão do Pedido Selecionado
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Sub: Valor do item à vista multiplicado pela quantidade.

Sub Prazo: Valor do item a prazo multiplicado pela quantidade.

Total a Vista: Total do pedido à vista.

Total a Prazo: Total do pedido a prazo.

Forma Pag: Forma que será realizado o pagamento.

Vendedor: Nome do vendedor.

OBS: Todos estes dados já são preenchidos automaticamente pelo sistema.

6.4 Baixar Parcelas

Fonte: Do autor, 2019.

Digite o Cliente: Campo para digitar o nome do cliente para a pesquisa.

Digite o Cod Venda: Campo para pesquisar por código de venda.

Botão  Mostrar  todos: Mostra  todas  as  vendas,  para  que  o  usuário  baixe  as

parcelas na venda desejada.

Figura 32 - Tela de Baixar Parcelas

Grid
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Botão Imprimir Pedido Selecionado: Faz a impressão do pedido em questão.

Na primeira grid temos vários campos para que o usuário visualize alguns dados da

venda em questão.

Total a prazo: Total da venda a prazo.

Botão Imprimir Carnê: Imprime um carnê com o número de parcelas solicitadas.

Botão  Baixar  parcela  selecionada:  Realiza  a  baixa  da  parcela  selecionada  e

insere o valor recebido no caixa.

Na segunda grid temos os dados referentes as parcelas a serem baixadas.

7 FERRAMENTAS

7.1 Gerar Etiquetas

Fonte: Do autor, 2019.

A pesquisa do produto pode ser por nome ou por código de barras.

Buscar Produto: Basta digitar o nome do produto e pressionar a tecla ENTER para

que o sistema já realize a busca.

Na primeira grid temos os campos ID, NOME, QTD, BARRAS, R$ PREÇO e

R$ PRAZO, que se referem aos produtos cadastrados no sistema.

Figura 33 - Tela de Gerar Etiquetas

Grid
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Na segunda grid temos campos que se referem a quantidade de etiquetas que

serão geradas para determinado produto.

Botão Lançar na etiqueta: O sistema gera a etiqueta, onde a mesma já está em

condições de ser impressa.

Botão Remover selecionado: Apaga a etiqueta selecionada na segunda grid.

Botão Imprimir: Imprime a(s) etiqueta(s).

Botão Limpar: Apaga todos os dados apresentados na segunda grid.

7.2 Etiquetas

Fonte: Do autor, 2019.

Modelo da etiqueta impressa quando clicamos em IMPRIMIR na tela de gerar

etiquetas. O número de etiquetas criadas é o usuário que define.

7.3 Backup e Restore

Figura 34 - Etiqueta
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Fonte: Do autor, 2019.

Basta procurar o local onde deseja realizar o backup, após encontrar o local deseja-

do, o nome do arquivo será gerado automaticamente, bastando o usuário clicar no

botão Gravar.

Botão gravar: grava o banco de dados no local específico.

Fonte: Do autor, 2019.

Basta escolher o arquivo a ser restaurado e escolher um lugar para salvar.

Botão Restaurar: restaura o banco de dados selecionado.

Figura 35 - Backup

Figura 36 - Restore
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8 RESULTADOS

O Sistema Sistavem vem apresentando resultados desejados, ao passo que

está havendo o controle  da venda de produtos,  armazenamento de produtos no

estoque,  controle  dos  serviços  e  gerência  relatórios,  e  também  a  situação  dos

pagamentos dos produtos  vendidos e dos serviços  comprados,  de uma maneira

eficiente pois, o sistema atende ao propósito de sua criação. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois do término desse trabalho ficou mais nítido como um sistema pode

controlar as vendas e os serviços das empresas especialmente as fábricas de mó-

veis. Em meio a tantas vivências e troca de experiências no ambiente acadêmico no-

tou-se uma abrangente possibilidade na criação de softwares das mais variadas

classes e segmentos. As tecnologias de informação tornam o ambiente de desenvol-

vimento mais produtivo e eficaz. Portanto o resultado final deste sistema é satisfató-

rio e eficaz, de modo que atende às necessidades do cliente  e consegue dar supor-

te a todos os objetivos a qual foi proposto. Muito além de um Trabalho de Conclusão

de Curso, a criação desse sistema garantiu um enorme aprendizado e a satisfação

pessoal de saber que sou capaz de criar um sistema que garante o encerramento de

uma Curso que por muitos é dito “coisa de louco”, mas também possibilita uma gran-

de avanço e atualização da empresa no mercado informatizado. 
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