
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Visualizar ordens de serviço de acordo com o período e filtro definidos  
• Imprimir e salvar em *.CSV, relatório das ordens de serviço  

 IMPORTANTE SABER!   
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações automáticas do sistema.  
Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha. 
 

• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de Referência, 
disponíveis para aquela janela. 
 

Quadro: PERÍODO 
Define o período para selecionar as Ordens de Serviço. 
 
 
 
 
 

 
Quadro: FILTROS 
Define os filtros para 
efetuar a pesquisa das 
ordens de serviço. 
 
 
Quadro: VEÍCULO - PLACA 
Pesquisa a OS por meio do nome do veículo ou pelo número da placa, de 
acordo com os filtros definidos. 
 

Quadro: GRADES 
 
Opção: PRODUTOS 
Quando marcada, aparecerá uma grade com os produtos da OS. 
 
Opção: SERVIÇOS 
Quando marcada, aparecerá uma grade os serviços da OS.  

 
 

ABA: FINANCEIRO 

    BOTÃO: CONTROLES 

        OPÇÃO: ORDEM DE SERVIÇO 



 

Quadro: TOTAIS 
Mostra os valores totais das ordens de serviço selecionadas na grade, de acordo com os 
filtros definidos.  
 
Campo: DESCONTOS 
 

Botão:  (LUPA)  
Acessa a janela DESCONTOS, na qual é possível visualizar os valores lançados como desconto nos serviços e/ou nos 
produtos. 
  
Botão: SALVAR EM *.CSV 
Salva as informações da grade, em formato  *.CSV, que pode ser aberto usando o 
EXCEL. 
 
Botão: IMPRIMIR  
 
Opção: SALVAR SELECIONADAS EM *.PDF 
Acessa a janela OS [GERAR PDF], na qual é possível definir quais opções das OS 
selecionadas na grade poderão sair no arquivo PDF. 
 

GRADE  
Mostra as Ordens de Serviços de acordo com o período e o filtro selecionado. 

 Clicando nome da coluna desejada, poderá ordenar as informações da grade por ordem alfabética ou numérica. 

 
 

Coluna: Fatura  
Clicando no botão [+] serão mostradas algumas informações da fatura da Ordem de Serviço.  
 
Coluna: Itens  
Clicando no botão [+] serão mostradas algumas informações da Ordem de Serviço. 
 
Coluna: Pagtos.  
Clicando no botão [+] serão mostradas as formas de recebimento da fatura Ordem de Serviço. 


