
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA
• Visualizar a relação de produtos no estoque
• Zerar quantidade de produtos no estoque
• Gerar lote de etiquetas
• Imprimir ou salvar em PDF o relatório do produto

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: FILTRO
Define como será feita a busca dos produtos, de acordo com a opção
marcada.

Opção: ACABANDO
Mostra na grade, todos os produtos cuja quantidade existente no
estoque seja menor que a QUANTIDADE MÍNIMA definida na janela
CADASTRO DE PRODUTOS.

Não aparecerão na grade, produtos cuja quantidade em estoque seja
igual a zero, ou seja, estão em falta.

Opção: EM FALTA + ACABANDO
Quando marcada, carrega na grade, os produtos que estão em falta e
acabando.

É possível visualizar os produtos com quantidade menor que o
mínimo, marcando a opção: NO RELATÓRIO DE PRODUTOS,
MOSTRAR ACABANDO COM ESTOQUE ABAIXO DO MÍNIMO, nas
configurações do programa, na aba PRODUTOS, no quadro GERAIS.

Campo: Destinação
Define se a busca será feita pelos produtos definidos como insumos ou definidos para venda.

Quadro: PESQUISA

Campo: Pesquisar
Pesquisa o produto desejado, por
meio da descrição ou código.



Campo: Tipo de filtro

Opção: INICIA COM
Faz a pesquisa buscando a informação no início do texto.

Opção: TEM
Faz a pesquisa buscando a informação em qualquer posição do texto

Opção: APENAS MERCADO LIVRE
Quando marcada, mostra na grade, todos os produtos que tem anuncio no Mercado Livre, de
acordo com os filtros definidos.

Campo: Grupo Estoque
Permite filtrar os produtos pelo grupo de estoque.
CLIQUE AQUI para criar o grupo de estoque.

Quadro: INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS

Campo: Valor do estoque com base
Define como será feito o cálculo para preenchimento do campo Valor Total R$,
de acordo com os filtros definidos.

GRADE
Mostra o relatório dos produtos, de acordo com os filtros definidos.

Botão direito do mouse na grade
Ao clicar com o botão direito na grade, aparecerão algumas opções para serem escolhidas.

Opção: ADICIONAR COLUNA NA GRADE

Opção: QUANTIDADE EM ESTOQUE NA DATA DE

https://www.sistemacicom.com.br/pap/536


Insere na grade, uma coluna, indicando a quantidade de cada produto no estoque, na data
indicada.

Opção: QUANTIDADE VENDIDA NOS ÚLTIMOS X DIAS
Insere na grade, uma coluna, com a quantidade de produtos que foram vendidas nos últimos dias,
de acordo com os filtros e a quantidade de dias indicada.

Opção: QUANTIDADE VENDIDA NOS ÚLTIMOS X DIAS MAIOR QUE ZERO
Insere na grade, uma coluna, com a quantidade de produtos vendidos, de acordo com os filtros e
com a quantidade de dias indicadas e exclui da grade, os produtos não vendidos no período.

Opção: QUANTIDADE EM ESTOQUE NO PERÍODO
Insere na grade, uma coluna, com a quantidade de produtos em estoque, no período definido.

Opção: RESTAURAR PADRÃO DA GRADE
Fecha a janela e restaura o padrão da grade, quando a ordem das colunas
for alterada.

Botão: OUTRAS OPÇÕES
Permite excluir ou zerar a quantidade em estoque, dos produtos exibidos na grade.

Botão: SALVAR EM *.CSV
Salva as informações selecionadas na grade, de acordo com o filtros definidos, em formato  *.CSV,
que pode ser aberto usando o EXCEL ou qualquer editor de textos.

Botão: GERAR LOTES DE ETIQUETAS
Acessa a janela IMPRESSÃO DE ETIQUETAS EM LOTE, onde é possível gerar etiquetas para os
produtos que aparecem na grade.
CLIQUE AQUI para acessar o Guia de Referência correspondente.

Botão: IMPRIMIR
Acessa a janela OPÇÕES DE IMPRESSÃO- RELATÓRIO DE PRODUTOS, onde é possível
escolher o tipo de impressão, para imprimir as informações da grade.

No campo INVENTÁRIO - IMPRIMIR O CÓDIGO:
deve ser selecionada a opção de código que será
impressa na LISTA DE PREÇO 2 e INVENTÁRIOS 1, 2 e 3.

http://cicom.com.br/video-aula/produtos/bot-cadprod-etiquetas.asp

