
 
 

 

 
 
 

 
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA  

• Cadastrar entradas e saídas manualmente, 
sem nota fiscal   
• Visualizar entradas e saídas do produto  

• Visualizar o valor total das compras do 
produto   
• Gerar planilha 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. 

 
Quadro: PRODUTO 
Mostra informações do produto selecionado. 
 
Botão:  LUPA 
Acessa a janela PESQUISA DE PRODUTOS, na qual é possível selecionar um produto, para 
visualizar e/ou cadastrar novas entradas e saídas. 

 
Quadro: PERÍODO 
 
Opção: SEM FITRO  
Quando marcada, mostra na grade, todas as entradas e saídas do produto 
selecionado, ignorando o período selecionado. 

 
Quadro: QUANTIDADE 
Mostra a quantidade total de produtos que entraram e saíram do estoque, de 
acordo com os filtros definidos.  
 
 

 
Quadro: TOTAIS 
Mostra o valor total de compras e vendas do produto selecionado, de acordo com 
os filtros definidos. 
 
 

 
 
 

 



Quadro: ENTRADAS 
 
Campo: MOSTRANDO 
Define como será a visualização na grade, das entradas do produto selecionado.  
 
GRADE 
Mostra informações das entradas cadastradas, do produto selecionado. 

 
  Dando duplo clique na grade, acessará a janela ENTRADA MANUAL, na qual é possível 

lançar uma nova entrada de produtos manualmente, para o produto selecionado. 
 
Botão direito do mouse na grade: 
 
Opção: 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. 
 
Botão: LANÇAR ENTRADA SEM NF 
Acessa a janela ENTRADA MANUAL, na qual é possível 
lançar uma nova entrada de produtos, manualmente. 
 

 
Quadro: SAÍDAS 
 
Campo: MOSTRANDO 
Define como será a visualização na grade, das saídas do produto selecionado.  
 
GRADE 
 Mostra informações das saídas cadastradas, do produto selecionado. 

 
 
 
 
 

  Dando duplo clique na grade, acessará a janela SAÍDA MANUAL, na qual é possível lançar 
uma nova saída de produtos, manualmente. 
 
Botão direito do mouse na grade: 
 
Opção: 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. 
 
Botão: LANÇAR SAÍDA (MANUAL) 
Acessa a janela SAÍDA MANUAL, na qual é possível lançar 
uma nova saída de produtos, manualmente. 
 

 


