
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 

• Visualizar o histórico de Ordens de Serviços do cliente 
• Imprimir, salvar em PDF, enviar por e-mail, a relação do histórico das Ordens de Serviços 

 
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. 

 
 
Botão: HISTÓRICO 
Opção: COM ESSE CLIENTE 
 
 
Quadro: CLIENTE 
Mostra o nome do cliente selecionado. 
 
 

 
 
Quadro: PERÍODO 
Permite visualizar as Ordens de Serviços feitas para o cliente, de acordo com o 
período definido. 
 
Opção: SEM FILTRO 
Mostra na grade, todas as Ordens de Serviços existentes, ignorando o período. 
 
Opção: DATA DE ENTRADA 
Carrega na grade, as Ordens de Serviços feitas pelo cliente, com base na data de entrada. 
 

ABA: OFICINA 

  BOTÃO: ORDEM DE SERVIÇO 

    BOTÃO: HISTÓRICO  

 



 

Opção: DATA DE SAÍDA 
Carrega na grade, as Ordens de Serviços feitas pelo cliente, com base na data de saída. 
 
Quadro: FILTRO 
 
Campo: PESQUISAR 
Permite pesquisar serviços e produtos pela descrição, 
filtrando as Ordens de Serviços realizadas, de acordo com 
os filtros definidos. 

 Para que na grade apareçam as ordens de serviço cancelas, é necessário definir uma configuração. 
CLIQUE AQUI para saber mais.  
 
Botão: IMPRIMIR / E-MAIL 
Permite IMPRIMIR, SALVAR EM PDF e/ou ENVIAR POR E-MAIL a relação da grade, de acordo 
com filtros definidos.  
 
 
 

 
 
 
Botão: HISTÓRICO 
Opção: NO SISTEMA (POR PLACA) 
 
Quadro: FILTRO 
 
Opção: DATA DE ENTRADA 
Carrega na grade, as Ordens de Serviços feitas para o cliente, com base na data de entrada. 
 
Opção: DATA DE SAÍDA 
Carrega na grade, as Ordens de Serviços feitas para o cliente, com base na data de saída. 

 
Quadro: PERÍODO 
Permite visualizar as Ordens de Serviços feitas para os clientes, de acordo com o período 
definido. 
 
Opção: SEM FILTRO 
Mostra na grade, todas as Ordens de Serviços existentes, ignorando o período. 

 
Quadro: LOCALIZAR 
 
Campo: PLACA 
Permite visualizar na grade, as ordens de serviço realizadas, 
consultando a placa do veículo. 
 
Campo: DESCRIÇÃO 
Permite pesquisar serviços e produtos pela descrição, filtrando as Ordens de Serviços realizadas, de acordo com os 
filtros definidos. 

 Para que na grade apareçam as ordens de serviço cancelas, é necessário definir uma configuração. 
CLIQUE AQUI para saber mais.  

http://www.cicom.com.br/passoapasso/mostrapasso.php?cod=556
http://www.cicom.com.br/passoapasso/mostrapasso.php?cod=556


 

 
 
Botão: IMPRIMIR 

Permite IMPRIMIR, SALVAR EM PDF e/ou ENVIAR POR E-MAIL a relação da grade, de 
acordo com filtros definidos.  


