
 
 

 
 

 
 
 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Gerar relatório das vendas e serviços realizados pelo profissional  
• Imprimir e gerar planilha em arquivo *CSV, das vendas e serviços realizados pelo profissional 
• Visualizar o total líquido e bruto dos produtos  

 
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: PERÍODO 
Filtra o histórico do profissional pelo período definido. 
 
Opção: SEM PERÍODO 
Quando marcada, carrega na grade, todas as requisições efetuadas, ignorando o 
período definido. 
 

QUADRO: PROFISSIONAL 
 

Botão:  (LUPA)  
Acessa a janela SELECIONA O 
PROFISSIONAL, na qual é possível 
selecionar um profissional cadastrado no Sistema.  
 

QUADRO: FILTRO 
Define o que aparecerá na grade. 
 
Campo: Descrição 
Filtra a ordem de serviço e/ou venda, pela descrição do produto ou serviço. 
 

 
QUADRO: TOTAIS 
 
Opção: VALOR BRUTO 
Quando marcada, carrega na grade, o valor total (bruto) de 
todos os produtos e/ou serviços da grade, de acordo com os 
filtros definidos. 

 



Opção: VALOR LÍQUIDO 
Quando marcada, carrega na grade, o valor total líquido (com desconto), de todos os produtos 
e/ou serviços da grade, de acordo com os filtros definidos. 

 Caso não haja valor líquido, mostrará o valor bruto. 
 

 
GRADE: 

Mostra as vendas e/ou ordens de serviço realizadas, de acordo com os filtros definidos. 
 

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

 Na impressão NORMAL, é possível ocultar os códigos dos itens e adicionar o TOTAL DA 
COMISSÃO, definindo a configuração, acessando a aba ADMINISTRAÇÃO, botão 
CONFIGURAÇÕES, opção DO PROGRAMA, aba PROFISSIONAIS, opção do quadro 
HISTÓRICO. 
 

 


