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RESUMO 

O software terá enfoque em empresas prestadoras de serviços tendo como base uma 

empresa do ramo contábil situada em Califórnia/PR, chamada “Servitec”, essa 

empresa, realiza diversas atividades, tais como: contratos de compra, de venda, de 

aluguel e de arrendamento, abertura de empresa, imposto de renda para pessoa 

física, ITR (Imposto sobre propriedade territorial), realiza balanços e fechamento de 

balanços, rescisões e admissões e, portanto, verificou a necessidade de desenvolver 

um software que consiga ajudar no gerenciamento dos serviços prestados e controle 

gerencial da empresa. 

Palavras-chave: Serviços. Gerência. Software. 

JUNIOR, Jarbas Adriano Martins. PROJAR – SERVICES CONTROL. 74p. Course 

Completion Paper (Monograph). Degree in Information Systems from the Faculty of 

Apucarana. Apucarana-PR. 2021. 

ABSTRACT 

The software will focus on service providers based on an accounting company located 

in California/PR, called "Servitec", this company performs various activities, such as: 

purchase, sale, lease and lease contracts, opening a company, income tax for 

individuals, ITR (Tax on Property), carries out balance sheets and closing balance 

sheets, terminations and admissions, therefore, it found the need to develop software 

that can help manage the services provided and control management of the company.  

Keywords: Services. Management. Delivery. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Identificações do Sistema / Área de atuação do Sistema 

Segundo Wazlawick (2013), os primeiros computadores construídos em 

1940, não possuíam software, os comandos eram implantas via conexões físicas 

entre componentes, entretanto foi verificada a necessidade de computadores mais 

flexíveis, e, portanto o software foi desenvolvido para que a máquina realize algum 

tipo de processamento. 

Segundo Sommerville (2011), o sistema de informação tem como objetivo 

principal gerenciar e prover acesso a um banco de dados de informação e isso 

implica na proteção de dados, usabilidade, privacidade e manutenção da integridade 

dos dados.  

Este projeto auxiliará nas necessidades gerenciais da empresa do ramo de 

prestação de serviços contábeis localizada no centro da cidade de Califórnia, 

denominada como “Servitec”. O software desenvolvido é intitulado “PROJAR – 

SERVICES CONTROL” e tem como principal objetivo ser um software de 

gerenciamento de dados que permite o usuário alimentar a base de dados e 

controlar entradas e saídas, orçamentos, prestações de serviços, contas a pagar, 

contas a receber, fluxo de caixa, realizar consultas de clientes x faturas, contas a 

pagar, faturamento por período, ordens de serviço em produção, saldo devedor, 

usuário x produtividade, gerar relatórios de clientes sintéticos, clientes analíticos, 

clientes devedores, despesas, ordem de serviço, ordens de serviço pendentes, 

produtividade e usuários. 

1.2  Principais Características do Sistema 

Dentre as principais características que marcam a identidade do software 

PROJAR – SERVICES CONTROL podemos destacar: 

 Maior agilidade: O software proporciona, através de seus módulos, 

celeridade em processos morosos, tais como consulta à produtividade de 

usuários, consulta de faturamento, agendamento de contas a pagar e 

otimização de processos corriqueiros que demandam demasiado tempo para 

serem concluídos diariamente. 
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 Maior controle gerencial: O software proporciona, através de seus 

módulos, uma série de relatórios e consultas para que os gerentes consigam 

controlar e gerenciar os processos de entradas e saídas, visando um maior 

crescimento da empresa e maior competitividade no mercado. 

1.3 Equipamentos necessários 

Hardware e Software necessários para a utilização do PROJAR – 

SERVICES CONTROL. 

1.3.1 Hardware 

Hardware 

 Memória RAM Espaço em 

Disco 

Processador 

Configuração 

mínima 
2GB 15 GB 

Dual Core 2.93 

GHz 

Configuração 

recomendada 
4GB 30 GB Core i3 2.40 GHz 

 

1.3.2 Software 

  Sistema operacional Windows 7 ou superior. 

  Banco de dados Oracle 11G. 

1.4 Suporte Técnico 

O software conta com um manual completo explicando o funcionamento de 

cada recurso do software. A documentação explica como o sistema deve ou deveria 

funcionar. Em caso de problema ou de dúvidas o usuário deve seguir os próximos 

passos: 

Verificar no manual do usuário se a dúvida ou problema já não se encontra 

solucionado. 

Se o problema persistir deve-se contatar: 

Jarbas Adriano Martins Junior 
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Rua Carlos Godoi, nº 251. 

Residencial Nova Rafaela 

086.820-000 – Califórnia – PR 

Celular: (043) 99952-9229 

Email: jarbasadriano@hotmail.com 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente trabalho foi desenvolvido utilizando a IDE de desenvolvimento 

Embarcadero Delphi XE3, a qual possibilita tanto o desenvolvimento do back-end 

como do front-end, a linguagem padrão desta IDE é o Object pascal. Para o 

repositório e processamento de dados, foi utilizado o banco de dados Oracle na 

sua versão 11.2.0 e no seu gerenciamento foi utilizado o sistema gerenciador de 

banco de dados PL-SQL. 

No âmbito do desenvolvimento do software, foi realizado pesquisas em 

livros, revistas e periódicos, e foi escolhido que o mesmo será desenvolvido 

utilizando o modelo de cascata que consiste em dividir as atividades fundamentais 

da construção do software em fases distintas. A construção é feita em fases 

sequenciais e pré-definidas, ao fim de cada é etapa é necessária sua aprovação 

para que o projeto se encaminhe até a próxima fase. 

A primeira fase consiste na análise e definição de requisitos, em que os 

serviços, restrições e metas são estabelecidos e definidos em detalhes e 

funcionam como uma especificação do sistema. (SOMMERVILLE, 2011). 

A próxima fase consiste no desenvolvimento do software como um 

conjunto de programas ou unidades de programas e posteriormente a realização 

dos testes unitários que envolvem a verificação de cada unidade para que ela 

atenda a sua especificação. (SOMMERVILLE, 2011). 

O estágio final do ciclo criação, o software é colocado em uso. Erros e 

omissões nos requisitos originais do software são descobertos. Os erros de 

programa e projeto aparecem e são identificadas novas necessidades funcionais. 

(SOMMERVILLE, 2011). 
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3 INFORMAÇÕES BÁSICAS 

3.1 Executar o Sistema 

Para executar o software, o usuário deve estar em um ambiente Windows, e 

dar um duplo clique sobre o ícone do sistema. 

Figura 1 - Ícone do sistema 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Situado na área de trabalho do computador. 

3.2 Acesso ao sistema 

Figura 2 - Tela de Login 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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Para que o usuário consiga acessar e utilizar o software, ele necessitará 

realizar o login com usuário e senha. 

 Login: Usuário fornecido pelo administrador do sistema. 

 Senha: Senha cadastrada e fornecida pelo administrador do sistema. 

 Botão Acessar: Sua função é confirmar e validar os dados 

informados pelo usuário para que ele possa acessar o software. 

 Botão Cancelar: Sua função é cancelar qualquer ação executada. 

 Botão Alterar Senha: Sua função é abrir um formulário para que o 

usuário já cadastrado possa alterar sua senha. 

3.3 Alteração de Senha 

Figura 3 - Tela de Alteração de Senha 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Nesta opção, será possível que o usuário já cadastrado possa alterar a 

senha cadastrada. 

 Senha atual: Senha atual do usuário. 

 Nova Senha: Nova senha escolhida pelo usuário. 

 Verificação da nova senha: Nova senha escolhida pelo usuário 

repetidamente. 
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3.4 Menu principal do Sistema 

Figura 4 - Menu Principal 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Nessa tela, localiza- se todos os caminhos para as diferentes funcionalidades 

do sistema, ela também possui uma barra de status que identifica o usuário atual do 

sistema, bem como o tipo do usuário e a data do acesso. 

Figura 5 - Barra de Status 

 

Fonte: Autor da pesquisa, 2021. 

3.5 Botões de Manipulações de Dados 

Figura 6 - Barra de Manipulação de Dados 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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Figura 7 - Tela de exemplo de uso da barra de manipulação de dados 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Essa barra é responsável pela manipulação dos dados no módulo de cadastro 

do sistema, com ela é possível realizar as operações no banco de dados, ela sempre 

será encontrada na parte superior dos formulários. 

 Botão Anterior: Sua função é posicionar a tabela no registro 

cadastrado anteriormente. 

 Botão Próximo: Sua função é posicionar a tabela no registro 

cadastrado posteriormente. 

 Botão Incluir: Sua função é incluir um novo registro na tabela. Ao clicar 

sobre ele posicionará no primeiro campo obrigatório do formulário e 

desabilitará os botões anterior, próximo, editar, excluir e pesquisar e 

habilitará os botões de salvar e cancelar. 

 Botão Editar: Sua função é editar algum registro já existente na tabela. 

Ao clicar sobre ele posicionará no primeiro campo obrigatório do 

formulário e desabilitará os botões anterior, próximo, incluir, excluir e 

pesquisar e habilitará os botões de salvar e cancelar. 

 Botão Excluir: Sua função é excluir algum registro já existente na 
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tabela. Ao clicar sobre ele aparecerá uma mensagem na tela 

questionando se o usuário deseja realmente excluir o registro. 

 Botão Salvar: Sua função é salvar o registro na tabela. Ao realizar 

ações de inclusão ou de edição é necessário que haja o salvamento do 

que foi incluído ou alterado. Ao clicar sobre ele será registrada a 

alteração ou inclusão do registro na tabela do sistema. 

 Botão Cancelar: Sua função é cancelar quais açoês realizadas no 

formulário, ele será habilitado somente quando o usuário estiver 

incluindo ou alterando um registro. 

 Botão Pesquisar: Sua função é redirecionar o usuário para a aba de 

pesquisa no próprio formulário. 
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3.6 Botões padrões para os módulos de consulta e relatórios 

Figura 8 - Tela de exemplo de uso dos botões padrões 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Figura 9 - Botão Confirmar 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Botão utilizado para confirmar e validar os dados inseridos pelo usuário. 

Após realizar todas as validações será responsável também por disparar o evento 

que carregará as informações para consulta no formulário ou gerar um relatório. 
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Figura 10 - Botão Cancelar 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Botão utilizado para cancelar e apagar os dados inseridos pelo usuário e 

retornar o formulário em seu estado inicial. 

Figura 11 - Botão Exportar Informações 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Botão utilizado para exportar a tabela de registros principal do formulário de 

consulta para Excel, XML, Arquivo Texto e Página Web. 

3.7 Aba padrão de consulta a registros no módulo de cadastros 

Figura 12 - Tela padrão de consulta 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Nessa tela é possível fazer consultas de registros nas tabelas respectivas de 

cada cadastro e ao dar duplo clique o sobre o registro, ele será carregado na aba de 
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cadastro para que sejam realizadas as ações desejadas. 

3.8 Tela padrão de consulta do sistema 

Figura 13 - Tela de exemplo de uso da tela padrão de consulta 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Figura 14 - Ícone para acessar tela de consulta 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Ao visualizar esse ícone em qualquer uma das telas do sistema é possível 

que seja acessada a tela de consulta padrão (Figura 15), para que o usuário consiga 

visualizar as informações referentes à pesquisa desejada. 
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Figura 15 - Tela padrão de consulta (Pesquisa) 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Ao visualizar o registro desejado, é necessário um duplo clique sobre ele, 

para que a tela seja fechada e ele carregado na tela principal em que o usuário esta 

executando a operação. 
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3.9 Campos obrigatórios 

Figura 16 - Tela de exemplo com os campos obrigatórios 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

O sistema possui a identificação de campos obrigatórios, que são 

identificados por asteriscos vermelho junto à descrição do campo, portanto, 

determinam que esses campos devam ser informados para quaisquer ações no 

formulário. 
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3.10 Cabeçalho e rodapé dos relatórios 

Figura 17 - Relatório de exemplo para demonstração de uso do cabeçalho e rodapé 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Figura 18 - Cabeçalho do relatório 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

O cabeçalho do relatório contem as informações sobre a empresa em que o 

usuário está logado, tais como razão social, endereço, bairro, cidade, UF, telefone e 

CNPJ da empresa. 
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Figura 19 - Rodapé do relatório 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

O rodapé do relatório contem as informações sobre a emissão do relatório, 

tais como: por qual usuário o relatório foi emitido, a data e hora da emissão e página 

atual em que o usuário se encontra. 

3.11 Ajuda ao usúario 

Figura 20 - Tela de exemplo com a opção de ajuda ao usuário 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

O sistema conta com ajuda ao usuário em todas suas telas principais, e para 

acessar ela, o usuário deve somente clicar sobre a opção Ajuda situada na parte 

superior da tela, para que abra o manual de ajuda ao usuário. 
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3.12 Sair do sistema 

Figura 21 - Tela com a opção de sair do sistema 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Figura 22 - Botão Sair 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Ao clicar nesse botão é possível realizar o logoff e fechar o sistema. 
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4 MÓDULOS DO SISTEMA 

O PROJAR – SERVICES CONTROL é dividido por 5 módulos: 

 Módulo de cadastro: Responsável pelos formulários de inserção de 

dados que serão utilizados no sistema. 

 Módulo de Movimentações: Responsável pelos formulários de 

movimentação do sistema. 

 Módulo de Consultas: Responsável pelos formulários que realizam 

as consultas e apresentam os dados do sistema. 

 Módulo de Relatórios: Responsável pelos formúlarios que emitem 

relatórios do sistema. 

 Módulo de Backup: Responsável pelo backup e restauração de 

dados do sistema. 

4.1 Módulo de cadastro 

4.1.1 Cadastro de Clientes 

O cadastro de cliente tem a função de cadastrar os clientes da empresa em 

que o software será instalado. 

4.1.1.1 Cadastro de Pessoa Física 

Nesta tela será possível cadastrar, consultar e realizar manutenção dos 

registros de todos os clientes que são pessoas físicas, ou seja, possuem CPF. 
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Figura 23 - Tela de cadastro de pessoa física 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Cod. Cliente: Código do cliente. Gerado automaticamente pelo sistema. 

 Tipo Cliente: Pessoa física ou pessoa jurídica. 

 Nome Completo: Nome completo do cliente. 

 CPF: Número do cadastro de pessoa física do cliente. 

 Data de Nascimento: Data de nascimento do cliente. 

 Endereço: Endereço do cliente. 

 Número: Número do endereço do cliente. 

 Bairro: Bairro do endereço do cliente. 
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 CEP: Código de endereçamento postal do cliente. 

 Cidade: Cidade do cliente. 

 UF: Unidade federativa do cliente. Carregado automaticamente. 

 País: País do cliente. Carregado automaticamente. 

 Ramo de Atividade: Ramo de atividade do cliente. 

 Email: Email do cliente. 

 Telefone Celular: Telefone celular do cliente. 

 Telefone Fixo: Telefone fixo do cliente. 

 Contato Principal: Nome do contato principal do cliente. 

 Banco: Banco do cliente. 

 Agência: Agência bancária do cliente. 

 Conta: Conta bancária do cliente. 

 WhatsApp: Número de whatsapp do cliente. 

 Facebook: Facebook do cliente. 
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4.1.1.2 Cadastro de Pessoa Jurídica 

Nesta tela será possível cadastrar, consultar e realizar manutenção dos 

registros de todos os clientes que são pessoas jurídicas, ou seja, possuem CNPJ. 

Figura 24 - Tela cadastro de pessoa jurídica 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Cod. Cliente: Código do cliente. Gerado automaticamente pelo sistema. 

 Tipo Cliente: Pessoa física ou pessoa jurídica. 

 Nome Fantasia: Nome fantasia do cliente. 

 Razão Social: Razão social do cliente. 

 CNPJ: Número do cadastro nacional de pessoa jurídica do cliente. 

 Inscrição Estadual: Inscrição estadual do cliente, caso ele tenha. 
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 Endereço: Endereço do cliente. 

 Número: Número do endereço do cliente. 

 Bairro: Bairro do endereço do cliente. 

 CEP: Código de endereçamento postal do cliente. 

 Cidade: Cidade do cliente. 

 UF: Unidade federativa do cliente. Carregado automaticamente. 

 País: País do cliente. Carregado automaticamente. 

 Ramo de Atividade: Ramo de atividade do cliente. 

 Email: Email do cliente. 

 Qtde de Funcionarios: Quantidade de funcionários. 

 Capital Registrado: Capital social registrado do cliente. 

 Registro da Junta: Número do registro na junta comercial do municipio. 

 Contato Principal: Nome do contato principal do cliente. 

 Banco: Banco do cliente. 

 Agência: Agência bancária do cliente. 

 Conta: Conta bancária do cliente. 

 WhatsApp: Número de whatsapp do cliente. 

 Telefone Celular: Telefone celular do cliente. 

 Telefone Fixo: Telefone fixo do cliente 

 Facebook: Facebook do cliente. 
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4.1.2 Cadastro de Usuários 

Nesta tela será possível cadastrar, consultar e realizar manutenção dos 

registros de todos os usuários do sistema. 

Figura 25 - Tela de cadastro de usuários 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 CPF: Número do cadastro de pessoa física do usuário, para usuários 

genéricos completar o todos os caracteres do campo CPF com o dígito 0. 

 Nome: Nome completo do usuário. 

 Login: Login utilizado para acessar o sistema. 

 Senha: Senha utilizada para acesso ao sistema. 

 Email: Email do usuário. 

 Tipo do Usuário: Tipo do usuário. <N> Normal <G> Gerência <D> Diretoria. 

 Função: Função do usúario na empresa. 
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4.1.3 Cadastro de Serviços 

Nesta tela será possível cadastrar, consultar e realizar manutenção dos 

registros de todos os serviços que a empresa realiza. 

Figura 26 - Tela de cadastro de serviços 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código: Código do serviço. Gerado automaticamente. 

 Nome do Serviço: Nome do serviço a ser cadastrado. 

 Valor: Valor do serviço. 

 Situação: Situação do serviço. <A> Ativo <I> Inativo. 

 Possui serviço de terceiros: Indica se o serviço possui algum serviço de 

terceiros. 

 Observações: Observações gerais. 
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4.1.4 Cadastro de Despesas 

Nesta tela será possível cadastrar, consultar e realizar manutenção dos 

registros de todas as despesas da empresa. 

Figura 27 - Tela de cadastro de despesas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código: Código da despesa. Gerado automaticamente. 

 Nome da despesa: Nome da despesa a ser cadastrada. 

 Valor: Valor da despesa. 

 Data inicial pagamento: Data inicial do pagamento da despesa. 

 Situação: Situação do serviço. <A> Ativo <I> Inativo. 

 Observações: Observações gerais. 
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4.1.5 Cadastro de Condição de Pagamento 

Nesta tela será possível cadastrar, consultar e realizar manutenção dos 

registros de todas as condições de pagamento que a empresa trabalha.  

Figura 28 - Tela de cadastro de condições de pagamento 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código: Código da condição de pagamento. Gerado automaticamente. 

 Nome do Pagamento: Nome da condição de pagamento a ser cadastrada. 

 Situação: Situação da condição de pagamento. <A> Ativo <I> Inativo. 

 Quantidade de dias entre as faturas: Indica o intervalo de dias entre as 

faturas. 
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4.1.6 Cadastro de Terceiros 

Nesta tela será possível cadastrar, consultar e realizar manutenção dos 

registros de todos os estabelecimentos terceiros que possam conter serviços 

relacionados aos serviços da empresa.  

Figura 29 - Tela de cadastro de terceiros 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código: Código do estabelecimento terceiro. Gerado automaticamente. 

 Razão Social: Razão social do terceiro. 

 Nome Fantasia: Nome fantasia do terceiro. 

 Endereço: Endereço do terceiro. 

 Número: Número do endereço do terceiro. 

 Bairro: Bairro do endereço do terceiro. 

 CEP: Código de endereçamento postal do terceiro. 

 Cidade: Cidade do terceiro. 
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 UF: Unidade federativa do terceiro. Carregado automaticamente. 

 País: País do terceiro. Carregado automaticamente. 

 Situação: Situação do cadastro do terceiro. <A> Ativo <I> Inativo. 

4.1.7 Cadastro de serviços de terceiros 

Nesta tela será possível cadastrar, consultar e realizar manutenção dos 

registros de todos os serviços de terceiros. 

Figura 30 - Tela de cadastro de serviços de terceiros 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código: Código do serviço de terceiro. Gerado automaticamente. 

 Terceiro: Estabelecimento de terceiro que realiza o serviço a ser cadastrado. 

 Nome do Serviço: Nome do serviço de terceiro a ser cadastrado. 

 Valor: Valor do serviço de terceiro. 

 Situação: Situação do serviço de terceiro. <A> Ativo <I> Inativo. 
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4.2  Módulo de Movimentações 

4.2.1 Orçamento 

Nesta tela serão gerados os orçamentos para os clientes, que poderão ser 

utilizados futuramente para gerar ordens de serviço e prestações de serviço. 

Figura 31 - Tela de Orçamento 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código do Orçamento: Código do orçamento. Gerado automaticamente. 

 Cod. Cliente: Código do cliente do orçamento. 

 Situação: Situação do orçamento. <A> Ativo <I> Inativo. Campo somente 

leitura 
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 Observação: Observação geral do orçamento. 

 Data Inicial da vigência: Data inicial da vigência do orçamento. 

 Data Final da vigência: Data final da vigência do orçamento. 

 Cod. Serviço: Código do serviço a ser orçado. 

 Valor do serviço: Valor do serviço a ser orçado. Campo carregado 

automaticamente. 

 Quantidade: Quantidade do serviço a ser orçado. 

 Possui serviços de terceiros: Indica se o serviço atual possui algum serviço 

de terceiro relacionado. 

 Total S/ Desconto: Total do orçamento sem contabilizar o desconto digitado. 

Campo somente leitura. 

 Desconto: Percentual de desconto no orçamento. 

 Valor do Desconto: Valor do desconto no orçamento. Campo somente 

leitura. 

 Total Geral da Empresa: Total geral dos serviços da empresa com o 

desconto. 

 Total Estimado: Total estimado dos serviços a ser realizados pela empresa 

mais os serviços de terceiros relacionados. 

 Botões 

 Incluir Serviço: Nesse botão será efetuada a inclusão do serviço selecionado 

no orçamento. 

 Excluir Serviço: Nesse botão será feita a exclusão do serviço selecionado no 

orçamento. 

 Cancelar Serviço: Nesse botão é cancelada qualquer ação feita no grupo de 

detalhes. 

 Incluir Serviço de Terceiro: Nesse botão será aberto um novo formulário 

(Figura 32) para que sejam incluídos serviços de terceiros que são 
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relacionados com os serviços da empresa no orçamento. 

 Finalizar: Finaliza o orçamento digitado. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas na tela de orçamento. 

Figura 32 - Formulário de inclusão de serviços de terceiros 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Cód. Serviço: Código do serviço de terceiro que será inserido no orçamento. 

 Valor do Serviço: Valor do serviço de terceiro. 

 Quantidade: Quantidade do serviço de terceiro. 

 Botões 

 Incluir Serviço: Nesse botão será efetuada a inclusão do serviço de terceiro 

selecionado. 

 Cancelar: Nesse botão é cancelada qualquer ação feita no formulário. 
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Ao finalizar o orçamento abrirá uma tela com todas as informações do 

orçamento. (Figura 33). 

Figura 33 - Resumo do orçamento 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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4.2.2 Ordem de Serviço 

Nesta tela serão geradas as ordens de serviço para os clientes da empresa, 

elas serão utilizadas para gerar as prestações de serviços e as faturas dos clientes. 

Figura 34 - Tela de emissão de ordens de serviço 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código da Ordem de Serviço: Código da Ordem de Serviço. Gerado 

automaticamente. 

 Cod. Orçamento: Código do orçamento relacionado à ordem de serviço. 

 Cod. Cliente: Código do cliente da ordem de serviço. 
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 Data Início: Data inicial da ordem de serviço. 

 Data Previsão Fim: Data da previsão do fim da ordem de serviço. 

 Observação: Observação geral da ordem de serviço. 

 Cod. Serviço: Código do serviço a ser realizado. 

 Valor do serviço: Valor do serviço a ser realizado. Campo carregado 

automaticamente. 

 Quantidade: Quantidade do serviço a ser realizado. 

 Possui serviços de terceiros: Indica se o serviço atual possui algum serviço 

de terceiro relacionado. 

 Total S/ Desconto: Total da ordem de serviço sem contabilizar o desconto 

digitado. Campo somente leitura. 

 Desconto: Percentual de desconto na ordem de serviço. 

 Valor do Desconto: Valor do desconto na ordem de serviço. Campo somente 

leitura. 

 Total c/ Desconto: Total geral da ordem de serviço contabilizando o 

desconto. Campo somente leitura. 

 Botões 

 Incluir Serviço: Nesse botão será efetuada a inclusão do serviço selecionado 

na ordem de serviço. 

 Excluir Serviço: Nesse botão será feita a exclusão do serviço selecionado na 

ordem de serviço. 

 Cancelar Serviço: Nesse botão é cancelada qualquer ação feita no grupo de 

detalhes. 

 Fechar O.S: Finaliza a ordem de serviço digitada. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas na tela de emissões de ordem 

serviço. 
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Ao finalizar a ordem de serviço abrirá uma tela com todas as informações 

dela. (Figura 35). 

Figura 35 - Resumo da ordem de serviço 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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4.2.3 Prestação de Serviço 

 Nesta tela serão finalizadas as ordens de serviço que já foram concluídas e 

também irá gerar as faturas referentes aos trabalhos realizados. 

Figura 36 - Tela de prestação de serviço 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código da Ordem de Serviço: Código da Ordem de Serviço que será 

finalizada. 

 Cliente: Cliente da ordem de serviço. Campo somente leitura. 

 Data Início: Data de início da ordem de serviço. Campo somente leitura. 

 Valor Total c/ Desconto: Valor total da ordem de serviço com desconto. 

Campo somente leitura. 
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 Valor Desconto: Valor do desconto da ordem de serviço. Campo somente 

leitura. 

 Motivo desconto: Motivo do desconto. Campo somente leitura. 

 Observação: Observação geral da ordem de serviço. Campo somente leitura. 

 Forma de Pgto: Forma de pagamento da ordem de serviço. 

 Data Base Pgto: Data base (inicial) do pagamento das parcelas da ordem de 

serviço. 

 Quantidade de parcelas: Quantidade de parcelas em que será dividido o 

pagamento da ordem de serviço. 

 Botões 

 Fechar: Finaliza a ordem de serviço e gera o financeiro referente à ordem de 

serviço. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas na tela de prestação de 

serviço. 
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Ao finalizar a prestação de serviço abrirá uma tela com todas as informações 

dela. (Figura 37). 

Figura 37 - Resumo da prestação de serviço 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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4.2.4 Baixa Saldo devedor 

Nesta tela será possível baixar as faturas dos clientes geradas pelas ordens 

de serviço.  

Figura 38 - Tela de baixa de saldo devedor 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código da Ordem de Serviço: Código da ordem de serviço que terá 

parcela(s) baixada(s). 

 Nome do Cliente: Nome do cliente da ordem de serviço. Carregado 

automaticamente. 

 Botões 

 Baixar: Baixa a parcela selecionada. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas na tela de baixa de saldo 

devedor. 

Ao baixar a parcela abrirá um formulário para que seja informado o valor real 

recebido (Figura 39). 
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Figura 39 - Formulário para informar o valor real recebido 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Informe o valor real recebido: Valor real recebido da parcela que está sendo 

baixada. 

 Botões 

 Confirmar: Confirma a baixa da parcela selecionada. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas no formulário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.2.5 Manutenção em títulos bancários 

Nesta tela será possível fazer manutenções nos títulos bancários gerados 

pelas ordens de serviço, podendo alterar tanto a data de vencimento da parcela, 

como o seu valor. 

Figura 40 - Tela de manutenção em títulos bancários 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Código da Ordem de Serviço: Código da ordem de serviço na qual serão 

efetuadas as manutenções bancárias. 

 Nome do Cliente: Nome do cliente da ordem de serviço. Campo somente 

leitura. 

 Valor Total: Valor total da ordem de serviço. Campo somente leitura. 

 Situação: Situação da ordem de serviço. Campo somente leitura. 

 Condição de pagamento: Condição de pagamento da ordem de serviço. 

Campo somente leitura. 
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 Nova data de vencimento da parcela: Nova data de vencimento da parcela 

selecionada da ordem de serviço. 

 Valor a receber: Valor a receber referente à manutenção na parcela 

selecionada. 

 Botões 

 Confirmar: Confirmar a manutenção na parcela selecionada. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas na tela de manutenção em 

títulos bancários. 

4.2.6 Agendamento de Contas a pagar 

Nesta tela será possível agendar as contas a pagar da empresa. 

Figura 41 - Tela de agendamento de contas a pagar 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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 Cód. Despesa: Código da despesa que será agendada. 

 Valor Total: Valor total da despesa. 

 Data Venc. ( Base ): Data vencimento base da despesa. 

 Quantidade de parcelas: Quantidade de parcelas que serão agendadas. 

 Cód. Cond. Pgto: Código da condição de pagamento. 

 Botões 

 Confirmar: Confirmar o agendamento da despesa. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas na tela de agendamento de 

contas a pagar. 

4.2.7 Baixa de Contas a pagar 

Nessa tela será possível realizar a baixa das despesas pagas pela empresa. 

Figura 42 - Tela de baixa de contas a pagar 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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 Cód. Despesa: Código da despesa a ser baixada. Caso deseje visualizar 

todas as despesas selecionar a opção Geral na opção ao lado. 

 Data Início: Data inicial que será usada no filtro para carregar as despesas. 

 Data Final: Data final que será usada no filtro para carregar as despesas. 

 Botões 

 Baixar: Baixa a parcela selecionada. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas na tela de baixa de contas a 

pagar. 

Ao baixar a parcela abrirá um formulário para que seja informado o valor real 

pago (Figura 43). 

Figura 43 - Formulário para informar o valor real pago 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Informe o valor real recebido: Valor real pago da parcela da despesa que 

está sendo baixada. 

 Botões 

 Confirmar: Confirma a baixa da parcela da despesa selecionada. 

 Cancelar: Cancela quaisquer ações realizadas no formulário. 

4.2.8 Controle de Acesso 

Nesta tela será possível realizar o controle de acesso dos usuários do 

sistema, porém somente usuários da gerência ou da diretoria podem realizar essa 

configuração. 
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Figura 44 - Tela de controle de acesso 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Cód. Usuário: Código do usuário. 

 Acessa cadastro de clientes: Indica se o usuário pode acessar o cadastro 

de clientes.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa cadastro de usuários: Indica se o usuário pode acessar o cadastro 

de usuário.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa cadastro de serviços: Indica se o usuário pode acessar o cadastro 

de serviços.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa cadastro de funções: Indica se o usuário pode acessar o cadastro 

de funções.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa consulta a clientes X faturas: Indica se o usuário pode acessar a 

consulta a clientes x faturas. <S> Sim <N> Não. 
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 Acessa consulta ao faturamento: Indica se o usuário pode acessar a 

consulta ao faturamento por período.<S> Sim <N> Não. 

 Gera orçamento: Indica se o usuário pode gerar orçamentos. <S> Sim <N> 

Não. 

 Agenda contas a pagar: Indica se o usuário pode agendar as contas a 

pagar.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa manutenção em títulos bancários: Indica se o usuário pode 

acessar a manutenção em títulos bancários.<S> Sim <N> Não. 

 Baixa contas a pagar: Indica se o usuário pode baixar contas a pagar. 

 Emite relatórios: Indica se o usuário pode emitir relatórios.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa cadastro de despesas: Indica se o usuário pode acessar o cadastro 

de despesas.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa cadastro de condiçoes de pagamento: Indica se o usuário pode 

acessar o cadastro de condiçoes de pagamento.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa cadastro de terceiros: Indica se o usuário pode acessar o cadastro 

de terceiros.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa cadastro de usuários: Indica se o usuário pode acessar o cadastro 

de usuário.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa cadastro de tipo de pagamento: Indica se o usuário pode acessar o 

cadastro de tipo de pagamento.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa consulta ao saldo devedor: Indica se o usuário pode acessar a 

consulta ao saldo devedor.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa consulta as contas a pagar: Indica se o usuário pode acessar a 

consulta às contas a pagar.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa consulta a usuário x produtividade: Indica se o usuário pode 

acessar a consulta de usuário x produtividade.<S> Sim <N> Não. 

 Gera prestação de serviço: Indica se o usuário pode gerar prestações de 

serviço.<S> Sim <N> Não. 
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 Baixa saldo devedor: Indica se o usuário pode baixar o saldo devedor.<S> 

Sim <N> Não. 

 Acessa consulta as OS em produção: Indica se o usuário pode acessar a 

consulta as OS em produção.<S> Sim <N> Não. 

 Acessa Backup: Indica se o usuário pode acessar o backup.<S> Sim <N> 

Não. 

4.3  Módulo de Consultas 

4.3.1 Consulta de clientes x faturas 

Nesta tela será possível realizar a consulta dos clientes e suas faturas 

dentro de um período selecionado. 

Figura 45 - Tela de consulta de clientes x faturas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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 Tipo da Consulta 

 Geral: Consulta a fatura de todos os clientes ativos da empresa. 

 Específico: Consulta a um cliente específico. 

 Cód. Cliente: Código do cliente da consulta. 

 Data Inicial: Data inicial da consulta. 

 Data Final: Data final da consulta. 

 Botões: Ver item 3.6. 
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4.3.2 Consulta de Contas a pagar 

Nesta tela será possível consultar as contas a pagar e as contas já pagas 

dentro de um período selecionado. A tela também possui um gráfico de colunas 

empilhadas que demonstra as informações pesquisadas de maneira visual, para 

melhor compreensão do usuário. 

Figura 46 - Tela de consulta contas a pagar 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Tipo da Consulta 

 Geral: Consulta todas as despesas lançadas no período selecionado. 

 Específico: Consulta a uma despesa específica no período selecionado. 
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 Cód. Despesa: Código da despesa da consulta. 

 Data Inicial: Data inicial da consulta. 

 Data Final: Data final da consulta. 

 Botões: Ver item 3.6. 

4.3.3 Consulta faturamento por período 

Nesta tela será possível consultar o faturamento da empresa dentro de um 

período. A tela também possui um gráfico de colunas que demonstra as informações 

pesquisadas de maneira visual, para melhor compreensão do usuário. 

Figura 47 - Tela de consulta faturamento por período 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Data Inicial: Data inicial da consulta. 

 Data Final: Data final da consulta. 

 Botões: Ver item 3.6. 
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4.3.4 Consulta OS em Produção 

Nesta tela será possível consultar as ordens de serviço que estão em 

produção na empresa. A tela também possui um gráfico de pizza que demonstra as 

informações pesquisadas de maneira visual, para melhor compreensão do usuário.  

Figura 48 - Tela de consulta OS em produção 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Tipo da Consulta 

 Geral: Consulta todas as ordens de serviços em produção da empresa 

 Específico: Consulta as ordens de serviço em produção do cliente 

selecionado. 
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 Cód. Cliente: Código do cliente da consulta. 

 Botões: Ver item 3.6. 

4.3.5 Consulta ao saldo devedor 

 Nesta tela será possível consultar o saldo devedor dos clientes da 

empresa. A tela também possui um gráfico de colunas empilhadas que demonstra as 

informações pesquisadas de maneira visual, para melhor compreensão do usuário.  

Figura 49 - Tela de consulta ao saldo devedor 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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 Tipo da Consulta 

 Geral: Consulta o saldo devedor de todos os clientes da empresa. 

 Específico: Consulta o saldo devedor de um cliente específico. 

 Cód. Cliente: Código do cliente da consulta. 

 Botões: Ver item 3.6. 

4.3.6 Consulta usuário x produtividade 

Nesta tela será possível consultar a produtividade dos usuários da empresa. 

A tela também possui um gráfico de colunas que demonstra as informações 

pesquisadas de maneira visual, para melhor compreensão do usuário. 

Figura 50 - Tela de consulta de usuário X produtividade 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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 Tipo da Consulta 

 Geral: Consulta a produtividade de todos os usuários da empresa. 

 Específico: Consulta produtividade de um cliente específico. 

 Cód. Usuário: Código do usuário da consulta. 

 Data Inicial: Data inicial da consulta. 

 Data Final: Data final da consulta. 

 Botões: Ver item 3.6. 

4.4  Módulo de Relatórios 

4.4.1 Relatório sintético de clientes 

Nesta tela será possível gerar um relatório sintético de clientes da empresa. 

Figura 51 - Tela do relatório sintético de clientes 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Tipo do relatório 

 Geral: Relatório sintético de todos os clientes ativos da empresa. 

 Específico: Relatório sintético de um cliente específico da empresa. 

 Cód. Cliente: Código do cliente do relatório. 

 Botões: Ver item 3.6. 
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Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 52 - Relatório de clientes sintético

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

4.4.2 Relatório de clientes analítico 

 Nesta tela será possível gerar um relatório analítico de clientes da empresa. 

Figura 53 - Tela do relatório analítico de clientes 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Tipo do relatório 

 Geral: Relatório analítico de todos os clientes ativos da empresa. 

 Específico: Relatório analítico de um cliente específico da empresa. 

 Cód. Cliente: Código do cliente do relatório. 
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 Data Inicial: Data inicial do relatório. 

 Data Final: Data final do relatório. 

 Botões: Ver item 3.6. 

Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 54 - Relatório de clientes analítico 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

4.4.3 Relatório de clientes devedores 

Nesta tela será possível gerar um relatório dos clientes devedores da 

empresa dentro de um período selecionado.  
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Figura 55 - Tela de relatório de clientes devedores 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Data Inicial: Data inicial do relatório. 

 Data Final: Data final do relatório. Somente leitura. 

 Botões: Ver item 3.6. 

Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 56 - Relatório de clientes devedores

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

4.4.4 Relatório de Despesas 

Nesta tela será possível gerar um relatório das despesas da empresa dentro 

de um período selecionado. 
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Figura 57 - Tela de relatório de despesas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Data Inicial: Data inicial do relatório. 

 Data Final: Data final do relatório. 

 Botões: Ver item 3.6. 

Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 58 - Relatório de despesas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

4.4.5 Relatório de Ordem de serviço 

Nesta tela será possível gerar um relatório das ordens de serviço de um 

cliente especifico dentro de um período selecionado. 
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Figura 59 - Tela do relatório de ordem de serviço 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Cód. Cliente: Código do cliente do relatório. 

 Data Inicial: Data inicial do relatório. 

 Data Final: Data final do relatório. 

 Botões: Ver item 3.6. 

Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 60 - Relatório de ordem de serviço 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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4.4.6 Relatório de ordens de serviços pendentes 

 Nesta tela será possível gerar um relatório das ordens de serviço pendentes 

dentro de um período selecionado. 

Figura 61 - Tela do relatório de ordens de serviços pendentes 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Data Inicial: Data inicial do relatório. 

 Data Final: Data final do relatório. 

 Botões: Ver item 3.6. 

Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 62 - Relatório de ordens de serviço pendentes 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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4.4.7 Relatório de produtividade 

Nesta tela será possível gerar um relatório de produtividade dos usuários 

dentro de um período selecionado. 

Figura 63 - Tela do relatório de produtividade 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Data Inicial: Data inicial do relatório. 

 Data Final: Data final do relatório. 

 Botões: Ver item 3.6. 

Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 64 - Relatório de produtividade 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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4.4.8 Relatório de serviços/quantidade 

Nesta tela será possível gerar um relatório da quantidade de serviços 

realizados dentro de um periodo específico. 

Figura 65 - Tela do relatório de serviços/quantidade 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Data Inicial: Data inicial do relatório. 

 Data Final: Data final do relatório. 

 Botões: Ver item 3.6. 

Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 66 - Relatório de produtividade

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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4.4.9 Relatório de usuários 

 Nesta tela será possível gerar um relatório de usuários do sistema. 

Figura 67 - Tela do relatório de usuários 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Tipo do relatório 

 Geral: Relatório de todos os usuários da empresa. 

 Específico: Relatório de um usuário específico da empresa. 

 Cód. Usuário: Código do usuário do relatório. 

 Botões: Ver item 3.6. 

Ao preencher as informações do formulário, gerará o seguinte relatório: 

Figura 68 - Relatório de usuários 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 
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4.5  Módulo de Backup 

4.5.1 Backup 

Nesta tela será possível realizar o backup do sistema. 

Figura 69 - Tela de Backup 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Botão Realizar Backup: Ao clicar sobre o botão é realizado o backup do 

sistema. 
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4.5.2 Restauração 

Nesta tela será possível realizar a restauração do último backup do sistema. 

Figura 70 - Tela de restauração de backup 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

 Botão Restaurar Backup: Ao clicar sobre o botão é realizado a restauração 

do último backup do sistema. 
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