
 
 

 
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 

• Pesquisar kits cadastrados   
• Adicionar produtos aos kits   
• Cadastrar novos kits  

 
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. 

 
Aba: GERAL 

Caso não tenha kits cadastrados no Sistema, acessará a janela CADASTRO DE KIT, na qual 
será necessário cadastrar um novo kit para acessar a janela MONTAGEM DE KIT. 
 
Janela: MONTAGEM DE KIT 
Campo: KIT 
 
Botão: LUPA 
Acessa a janela SELECIONE O KIT, 
na qual é possível selecionar um KIT já cadastrado no Sistema. 
 
Quadro: PESQUISAR 
Pesquisa e seleciona os produtos que farão parte do KIT. 
 
Campo: PRODUTO 
Inclui ao kit selecionado, o produto cadastrado no sistema. 

 Observe que, no campo, existe o texto “QTDE * CODIGO”. Indica que, pode ser digitada a 
quantidade, o asterisco (*) e o código do produto, para que seja preenchido automaticamente na 
grade. 
 
Campo: SERVIÇO 
Inclui ao kit selecionado, o serviço cadastrado no sistema.  

 Observe que, no campo, existe o texto “QTDE * CODIGO”. Indica que, pode ser digitada a 
quantidade, o asterisco (*) e o código do serviço, para que seja preenchido automaticamente na 
grade. 
 
Botão: CRIAR KIT 
Acessa a janela CADASTRO DE KIT, na qual é possível cadastrar e/ou excluir 
um kit no Sistema. 
 

 



Grade: Itens do KIT 
Mostra os itens do kit. 

 Clicando com o botão direito do mouse, poderá excluir o item selecionado. 

 
 

Aba: APLICAÇÃO ESPECÍFICA

 

Quadro: KIT 
 
Botão: ADICIONAR 
Acessa a janela ADICIONAR APLICAÇÃO, na qual será possível definir as aplicações do kit 
selecionado. 
 
Janela: ADICIONAR APLICAÇÃO 
 
Quadro: ADICIONAR 
 
Quadro: MONTADORA 
Clicando na SETA PARA BAIXO, será carregada a relação 
de montadoras cadastradas no Sistema. 
 
Botão: SELECIONAR 
Seleciona a montadora escolhida no quadro MONTADORA. 
   
Quadro: MODELO 
Clicando na SETA PARA BAIXO, será carregada a relação 
de modelos cadastrados no Sistema. 
 
Botão: ADICIONAR 
Seleciona o modelo escolhido no quadro MODELO. 
 
Quadro: VERSÃO 
Clicando na SETA PARA BAIXO, será carregada a relação 
de versões cadastradas no Sistema. 
 
Botão: ADICIONAR 
Seleciona a versão escolhida no quadro MODELO. 
 
 
 

 



Quadro: ESPECIFICAÇÃO 
 
Campo: ANO MODELO 
Define o ANO MODELO do veículo, que o 
produto poderá ser utilizado. 
 
Campos: MOTOR/ COMBUSTÍVEL / 
TRANSMISSÃO / COR 
Define as especificações do produto. 

 Essas informações são cadastradas na 
janela CADASTRO DE ESPECIFICAÇÕES, 
do CADASTRO DE CLIENTE.  
CLIQUE AQUI para mais informações. 
 
 

 
GRADE 
Mostra em quais veículos o kit poderá ser aplicado, de acordo com as especificações definidas na 
janela ADICIONAR APLICAÇÃO. 
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