
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Visualizar a movimentação dos produtos que entraram e saíram da empresa 
• Visualizar a movimentação dos serviços prestados      • Imprimir relatório das entradas e saídas de produtos 
• Salvar as informações em *.CSV

 
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. 

 
 
Opção: MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE  
Acessa janela MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS, na qual é possível visualizar a 
movimentação de entradas e saídas de produtos, de acordo com os filtros 
selecionados. 
 

Janela: MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS 
 
Quadro: FILTRO 
 
Aba: DESCRIÇÃO 
Localiza produtos pela descrição. 
 
Aba: CÓDIGO 
Localiza produtos pelo código. 
 
Opção: TEM 
Quando marcada, encontra a palavra que pode estar em qualquer posição do texto.  
 
Opção: COMEÇA COM  
Quando marcada, encontra a primeira palavra do texto. 
 
Botão: EXIBIR 
MOVIMENTAÇÃO  
Carrega na grade, as 
informações de entradas e 
saídas de produtos, de acordo com os filtros definidos. 

ABA: FINANCEIRO 
    BOTÃO: RELATÓRIOS 
         OPÇÕES: MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE 
                               MOVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
 
 



 

 
 
Quadro: RELAÇÃO DE ENTRADAS NO PERÍODO 
 
Campo: MOSTRANDO 
Carrega na grade, as entradas de produtos ocorridas, por meio da opção 
selecionada. 
 
GRADE 
Mostra as entradas de produtos, de acordo com os filtros definidos.  
 
 
 
 
 
Coluna: Det. 

Clicando no botão , será mostrado o nome do fornecedor, caso a entrada de produto tenha sido por nota 
fiscal. 

 
 
Quadro: RELAÇÃO DE SAÍDAS NO PERÍODO 
 Mostra os produtos que saíram da empresa, conforme filtro indicado.  
 
Campo: MOSTRANDO 
Carrega na grade, as saídas de produtos ocorridas, por meio da opção 
selecionada. 
 
Campo: TOTAL R$ COM BASE NO  
Carrega na grade, o valor total de produtos vendidos, conforme a opção 
de valor selecionada. 
 
Opção: IMPRIMIR APLICAÇÃO  
Quando marcada, imprime a aplicação do produto no relatório gerado. 
 
Opção: INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Quando marcada, imprime informações adicionais no relatório gerado, como QUANTIDADE DISPONÍVEL e 
LOCALIZAÇÃO. 
 
Botão: SALVAR EM *.CSV 
Salva as informações selecionas de acordo com o filtros definidos, em 
formato  *.CSV que pode ser aberto usando o EXCEL ou qualquer editor de textos. 

 
 
Opção: MOVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Acessa a janela MOVIMENTAÇÃO DE SERVIÇO, na qual é possível visualizar a 
movimentação dos serviços executados em determinado período, de acordo 
com os filtros definidos. 

Nesta janela, será carregada somente a movimentação dos serviços 
cadastrados no Sistema, ou seja, não serão considerados serviços avulsos, lançados em Ordens de Serviços. 
 

Janela: MOVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Quadro: FILTRO 
Filtra produtos conforme os itens escolhidos. 
 



 

Campo: DESCRIÇÃO 
Localiza produtos pela descrição. 
Opção: TEM 
Quando marcada, encontra a palavra que pode estar em qualquer posição do texto.  
 
Opção: COMEÇA COM  
Quando marcada, encontra a primeira palavra do texto. 
 
Opção: INCLUIR INATIVOS 
Quando marcada, define que a pesquisa incluirá os serviços marcados como inativos. 
 
Quadro: TOTAL R$ 
Mostra o valor total de serviços realizados na grade, de acordo com os filtros 
definidos. 
 
GRADE 
Mostra os serviços realizados, de acordo com os filtros definidos.  

 


