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RESUMO

Implementar um sistema de informação para controle administrativo e financeiro e
também gerar relatórios gerenciais para o ramo de oficina de motocicletas, com o
objetivo de melhorar a gerência do fluxo de caixa, entrada e saída de produtos no
estoque.
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ABSTRACT

Implement  an  information  system for  administrative  and  financial  control  and  also
generate management reports for the motorcycle workshop branch, in order to improve
the management of cash flow, entry and exit of products in stock.

Keywords: Management. Information Systems. Inventory control.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Identificações do Sistema / Área de atuação do Sistema

Observando a necessidade de uma oficina no ramo de motocicletas,

nasceu o JRM MANAGER, com o intuito de facilitar o processo de controle de

estoque.

1.2 Principais Características do Sistema

As principais características do JRM MANAGER, podemos citar:

• Facilidade de uso: Sistema direto e fácil de usar para o cliente final,

botões e operações simples,  redirecionamento preciso e campos de escrita

claros.

• Total controle das entradas  e saídas  do  estoque: O objetivo

principal do sistema é o gerenciamento de estoque, que também envolverá

terceiros, como, contas a pagar, contas a receber,  orçamentos e ordens de

serviços. 

1.3 Equipamentos Necessários

Como o sistema é executado em navegadores, as configurações

recomendadas serão feitas a partir do navegador utilizado.

Navegadores recomendados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

Google Chrome: Requisitos 

https://support.google.com/chrome/a/answer/7100626?hl=pt-BR

Download última versão (novembro, 2021):

https://  www.google.com/chrome/  

Mozilla Firefox: Requisitos https://www.mozilla.org/en-US/firefox/94.0.1/system-
requirements/#windows.

Download última versão (novembro, 2021): https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/

Opera: Requisitos https://www.opera.com/pt-br/download/requirements
10
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Download última versão (novembro, 2021): https://  www.opera.com/pt-br/download?  

os=windows

1.3.1 Software

- Sistema Operacional Windows 7 ou superior.

1.4 Suporte Técnico

Em caso de problema ou de duvidas o usuário deve tomar a seguinte 

atitude:

 Verificar o problema ou dúvida e averiguar o manual do usuário.

 Se o problema persistir deve-se contatar:

Welliton Gabriel Rosa

Rua Cantidio Pinto de Andrade, 179 – Centro
86.830-000 Rio Bom – PR

Telefone e WhatsApp: (043) 9 98180923 

E-mail: welliton_1_  gabriel@hotmail.com  

11



2 ACESSO AO SISTEMA

O Usuário irá digitar na barra de navegação do navegador
(http://localhost/jrmmanager/tela_login.php)  para acesso a página de login do
sistema.

Figura 1 Acesso ao sistema.

Fonte: Autor, 2021.

12
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2.1 Login

Tela de Login para acesso ao sistema

Figura 2 Login.

Fonte: Autor, 2021.

 1 – Campo para inserir o e-mail de acesso, cadastrado no sistema.

 2 – Campo para inserir a senha, cadastrada no usuário

 3 – Botão para realizar o acesso ao sistema. 
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3 MENU DO SISTEMA

Figura 3 Menu do sistema.

Fonte: Autor, 2021.

 Cadastros: Terá acesso a todos os cadastros e consultas referentes as 
funcionalidades do sistema. Exemplo: Cadastro de clientes, produtos, 
despesas e etc.

 Movimentações: Terá acesso as movimentações do sistema. Exemplo: 
Entrada e saída de produtos, orçamentos e etc.

14



 Administração: Para os usuários cadastrados como administradores, esta 
parte do menu dará acesso a cadastro e consulta de usuários, consulta de 
faturamento e etc.

4 BOTÕES DO SISTEMA

4.1 Botão de acesso ao sistema

Figura 4 Botão de acesso.

Fonte: Autor, 2021.

Utilizado para fazer o primeiro acesso ao sistema, dentro da tela de login.

4.2 Botão de Cadastro

Figura 5 Botão de gravação.

Fonte: autor, 2021.

Utilizado para fazer a confirmação das operações, por exemplo, gravações 

de                   cadastros no sistema.

4.3 Botão de cancelar

Figura 6 Botão de cancelar.
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Fonte: Autor, 2021.

Utilizado para fazer o cancelamento de ações no sistema, como por exemplo, 

cadastro de clientes, fornecedores e etc.

4.4 Botão de alteração

Figura 7 Botão de alteração.

Fonte: Autor, 2021.

Utilizado para fazer alteração nos itens do sistema (orçamentos, ordens de serviços 

e etc.).

4.5 Botão de exclusão

Figura 8 Botão de exclusão.

Fonte: autor, 2021.

Utilizado para excluir itens de algumas listas do sistema, como, orçamentos e ordens 
de serviços.

4.6 Botão de confirmação

Figura 9 Botão de confirmação.

Fonte: Autor, 2021.

Utilizado para finalizar dados em abertos, como, orçamentos e ordens de serviços.

4.7 Botão de visualização
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Figura 10 Botão de visualização.

Fonte: Autor, 2021.

Utilizado para itens da lista de forma detalhada.

4.8 Botão adicionar produto

Figura 11 Botão para adicionar produto.

Fonte: Autor, 2021.

Utilizado para adicionar produtos para as listas, como a de orçamento e ordem de 
serviço.

4.9 Botão abrir serviço

Figura 12 Botão para adicionar serviço.

Fonte: Autor, 2021.

Utilizado para adicionar serviços para as listas, como a de orçamento e ordem de 
serviço.

5 ALERTAS DO SISTEMA

5.1 E-mail ou senha incorreta

Figura 13 E-mail ou senha incorreta.

Fonte: Autor, 2021 .

17



Essa mensagem aparecerá ao acessar o sistema, com uma senha não 

correspondente ao do login cadastrado.

5.2 Cadastro concluído

Figura 14 Cadastro concluído.

Fonte: Autor, 2021.

Essa mensagem aparecerá após a efetivação do cadastro. (Exemplo: 

cadastro de produto).

5.3 Falha no cadastro

Figura 15 Falha no cadastro.

Fonte: Autor, 2021.

Essa mensagem aparecerá após alguma falha ocorrer em algum cadastro. 

(Exemplo: cadastro de produto)
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5.4 Modal de exclusão

Figura 16 Modal de exclusão.

Fonte: Autor, 2021.

Essa mensagem aparecerá para fazer a confirmação de exclusão de algum

dado do sistema.
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6 CADASTROS

6.1 Cadastro de cliente

Figura 17 Cadastro de Clientes.

Fonte: Autor, 2021.

Nome / Razão Social: Campo para preenchimento com o nome ou razão social do 

cliente. 

Sobrenome / Nome fantasia: Campo para preenchimento com o sobrenome ou 

nome fantasia do cliente.

CNPJ: Campo para preenchimento do número de CPF ou CNPJ do cliente.

Data de nascimento: Campo para preenchimento da data de nascimento caso o 
cliente seja pessoa física.

Endereço: Campo para preenchimento do endereço do cliente.

Número: Campo para preenchimento do número da residência ou local de trabalho 
do cliente.

UF: Campo para selecionar o estado de residência ou local de trabalho do cliente.

Cidade: Campo para selecionar a cidade de residência ou local de trabalho do 
cliente.

Bairro: Campo para preenchimento do bairro de residência ou local de trabalho do 
cliente.

CEP: Campo para preenchimento do CEP de residência ou local de trabalho do 
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cliente.

E-mail: Campo para preenchimento do e-mail do cliente.

Telefone: Campo para preenchimento com o número de telefone do 

cliente.

Celular: Campo para preenchimento com o número de celular do 

cliente.

6.2 Cadastro de produto

Figura 18 Cadastro de Produto.

Fonte: Autor, 2021.

Nome: Campo para ser preenchido com o nome (descrição) do produto.
Marca: Campo para selecionar a marca do produto.
Modelo: Campo para selecionar o modelo do produto.
Cor: Campo para selecionar a cor do produto.
Un. Medida: Campo para selecionar a unidade de medida do produto.
Quantidade Mínima: Campo para ser preenchido com a quantidade mínima do 
produto no estoque.
Quantidade Máxima: Campo para ser preenchido com a quantidade máxima do 
produto no estoque.

6.3 Cadastro de marca
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Figura 19 Cadastro de marca.

Fonte: Autor, 2021.

Nome da marca: Campo para ser preenchido com o nome da marca.

Fornecedor: Campo para selecionar o fornecedor da marca.

Descrição: Campo para ser preenchido com a descrição da marca.

Observação: Campo para ser preenchido se houver alguma observação da 

marca.

6.4 Cadastro de modelo

Figura 20 Cadastro de Modelo.

Fonte: Autor, 2021.
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Descrição do modelo: Campo para ser preenchido com a descrição (nome) do 

modelo.

Marca: Campo para ser selecionar a marca que o modelo pertence.

Observação: Campo para ser preenchido caso houver alguma observação a se 

fazer do modelo.

6.5 Cadastro de cor

Figura 21 Cadastro de cor.

Fonte: Autor, 2021.

Cor: Campo para ser preenchido com a cor.

Observação: Campo para preencher caso houver alguma observação da cor.

6.6 Cadastro de despesa
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Figura 22 Cadastro de despesa.

Fonte: Autor, 2021.

Descrição: Campo para ser preenchido com a descrição da despesa.

Data de vencimento: Campo para ser preenchido com a data de 

vencimento da despesa.

Data de pagamento previsto: Campo para ser preenchido com a data 

prevista de pagamento da despesa.

Valor da despesa: Campo para ser preenchido com o valor da despesa.

Fornecedor: Campo para selecionar o fornecedor do serviço ou produto que 

gerou a despesa. 

Observação: Campo para ser preenchido caso houver alguma observação 

para a despesa.

6.7 Cadastro de Fornecedor
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Figura 23 Cadastro de Fornecedor.

Fonte: Autor, 2021.
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Razão Social: Campo para ser preenchido com a razão social do fornecedor.

Nome Fantasia: Campo para ser preenchido com o nome fantasia do 

fornecedor.

CNPJ: Campo para ser preenchido com CNPJ do fornecedor.

Inscrição Estadual: Campo para ser preenchido com a Inscrição Estadual do 
fornecedor.

Endereço: Campo para preenchimento do endereço do fornecedor.

Número: Campo para preenchimento do número da residência ou local de trabalho 
do fornecedor.

UF: Campo para selecionar o estado de residência ou local de trabalho do 
fornecedor.

Cidade: Campo para selecionar a cidade de residência ou local de trabalho do 
fornecedor.

Bairro: Campo para preenchimento do bairro de residência ou local de trabalho do 
fornecedor.

CEP: Campo para preenchimento do CEP de residência ou local de trabalho do 
fornecedor.

E-mail: Campo para preenchimento do e-mail do fornecedor.

Telefone: Campo para preenchimento com o número de telefone do 

fornecedor.

Celular: Campo para preenchimento com o número de celular do 

fornecedor.

6.8 Cadastro de Condição de Pagamento

Figura 24 Cadastro de Condição de Pagamento.

Fonte: Autor, 2021.

26



Descrição: Campo para preenchimento da descrição da condição de pagamento.

Modalidade: Selecionar a modalidade da condição de pagamento. Exemplo: A vista 
ou parcelado.

Número de Parcelas: Campo para preenchimento da quantidade de parcelas caso a 
modalidade seja parcelada.

Porcentagem de Juros: Campo para preenchimento da porcentagem de juros que será 
adicionada sobre aquela condição de pagamento.

Número de Parcelas: Campo para preenchimento da quantidade de parcelas caso a 
modalidade seja parcelada.

Forma de Pagamento: Campo para selecionar a forma de pagamento da devida condição 
de pagamento. Exemplo: pagamento mensal ou quinzenal.

6.9 Cadastro de Produto no Estoque

Figura 25 Cadastro de Produto no 
estoque.

Fonte: Autor, 2021.
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Fornecedor: Campo para selecionar o fornecedor do produto.

Marca: Campo para selecionar a marca que o produto pertence.

Modelo: Campo para selecionar o modelo do produto.

Produto: Campo para selecionar o produto.

Quantidade Atual: Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a quantidade 
atual do produto no estoque.

Quantidade: Campo para preenchimento da quantidade a ser cadastrada no estoque.

Valor Custo: Campo para preenchimento do valor de custo do produto.

Porcentagem de Ganho: Campo para preenchimento da porcentagem de lucro na venda 
do produto.

Data de Entrada: Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual que 
está ocorrendo o cadastro do produto no estoque.

Valor Venda: Campo preenchido automaticamente pelo sistema com o valor que o produto 
deverá ser vendido.

6.10 Cadastro de Saída de Produto do Estoque
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Figura 26 Cadastro de Saída do Estoque.

Fonte: Autor, 2021.

Cliente: Campo para selecionar o cliente para quem será realizada a venda do 

produto.

CPF: Campo para será preenchido automaticamente com o CPF 

do cliente. 

Contato: Campo para será preenchido automaticamente com o 

contato do cliente. 

E-mail: Campo para será preenchido automaticamente com o e-

mail do cliente.

Data da Venda: Campo para será preenchido automaticamente 

com a data da venda.

Produtos: Lista com os produtos que serão vendidos.

Porcentagem de Desconto: Campo para ser preenchido com o valor de desconto 
que será dado no valor total da venda.
Valor Final: Campo para será preenchido automaticamente com o

valor final calculado com o desconto.

Forma de Pagamento: Campo para selecionar como será feita a forma de 
pagamento.

Parcelas: Campo para ser selecionara quantidade de parcelas desejadas caso a 
forma de pagamento seja parcelada.

Valor da parcela: Campo para será preenchido automaticamente com o valor da 
parcela.

6.11 Cadastro de Orçamento

29



Figura 27 Cadastro de Orçamento.

Fonte: Autor, 2021.
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Orçamento: Campo preenchido automaticamente com o número do orçamento.

Cliente: Campo para selecionar o cliente que solicitou o orçamento.

Data do Orçamento: Campo preenchido automaticamente com a data em que o 
orçamento está sendo gerado.

Validade: Campo para ser preenchido com a validade do orçamento.

Produtos: Lista que serão adicionados os produtos do orçamento.

Serviços: Lista que serão adicionados os serviços do orçamento.

Observação: Campo para ser preenchido caso houver alguma observação no 
orçamento.

Porcentagem de Desconto: Campo para ser preenchido caso houver 

desconto no orçamento.

Descrição: Campo para ser preenchido com a descrição do desconto no 

orçamento.

Valor Final: Campo preenchido automaticamente com o valor calculado do 

orçamento.

6.12 Cadastro de Ordem de Serviço
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Figura 28 Cadastro de Ordem de Serviço.

Fonte: Autor, 2021.

Cliente: Campo para selecionar o cliente da ordem de serviço.

Itens do Orçamento: Campo para ser preenchido com a descrição do 

problema apresentado, para cadastrar na ordem.

Equipamento: Selecione o equipamento para cadastrar na ordem.

Descreva o problema: Campo para ser preenchido com a descrição do 

problema apresentado, para cadastrar na ordem.

Equipamento: Selecione o equipamento para cadastrar na ordem.

Descreva o problema: Campo para ser preenchido com a descrição do 

problema apresentado, para cadastrar na ordem.

Equipamento: Selecione o equipamento para cadastrar na ordem.

Descreva o problema: Campo para ser preenchido com a descrição do 

problema apresentado, para cadastrar na ordem.

6.13 Cadastro de Usuários 
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Figura 29 Cadastro de Usuários.

Fonte: Autor, 2021.

Nome: Campo para ser preenchido com o nome do usuário.

CPF: Campo para ser preenchido com o CPF do usuário.

E-mail: Campo para ser preenchido com o e-mail do usuário.

Senha: Campo para ser preenchido com a senha do usuário.

Administrador: Campo para selecionar se o usuário é administrador do sistema ou 
não.

Vendedor: Campo para selecionar se o usuário é vendedor do sistema ou 

não.

Observação: Campo para ser preenchido se houver alguma observação do usuário.

7 CONSULTAS

7.1 Consulta de clientes
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     Figura 30 Consulta de Clientes.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.2 Consulta de Produtos
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Figura 31 Consulta de Produtos.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.3 Consulta de Marca

Figura 32 Consulta dos Marcas.

Fonte: Autor, 2021.
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Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.4 Consulta de Modelo

Figura 33 Consulta do Modelos.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.
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7.5 Consulta de Cores

Figura 34 Consulta de Cores.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.6 Consulta de Despesas
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Figura 35 Consulta de Despesas

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.
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7.7 Consulta de Fornecedores

Figura 36 Consulta de Fornecedores.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.8 Consulta de Condições de Pagamentos
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Figura 37 Consulta de Condições de Pagamento.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.9 Consulta de Entrada de Produtos
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Figura 38 Consulta de Entrada de Produtos.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.10 Consulta de Saída de Produtos
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Figura 39 Consulta de Saída de Produtos.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.11 Consulta de Orçamentos
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Figura 40 Consulta de orçamentos.

Fonte: Autor, 2021.

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.12 Consulta de Ordem de Serviço
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Figura 41 Consulta de Ordem de Serviço.

Fonte: Autor, 2021

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.

7.13 Consulta de Usuário 
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Figura 41 Consulta de Usuários.

Fonte: Autor, 2021

Resultados por pagina: Campo para selecionar a quantidade de itens que irão 
aparecer na lista.

Pesquisar: Campo para pesquisa de qualquer informação que poderá estar em 
qualquer coluna.

Próximo: Botão para passar para os próximos resultados da consulta.

Anterior: Botão para voltar para os resultados anteriores da consulta.
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