
   
 
 

 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Visualizar relatórios de entregas feitas para clientes  
• Imprimir e salvar em *.CSV a relação das entregas 

 
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  
Define período para selecionar as entregas feitas. 
 
 
 

Quadro: FILTROS 
 
Quadro: STATUS DE VENDAS 
Permite filtrar pelo status da venda. 
 
Campo: ENTREGADOR 
 
Botão: LUPA  
Acessa a janela SELECIONAR ENTREGADOR, na 
qual é possível selecionar um entregador, para 
visualizar as entregas realizadas, de acordo com o 
período definido.  
 
Botão: TODOS  
Carrega na grade, as entregas feitas por todos os entregadores cadastrados no sistema, de acordo com o 
período definido. 
  
Campo: CLIENTE 
 
Botão: LUPA  
Acessa a janela LOCALIZAR CLIENTE, na qual é possível selecionar um cliente, para visualizar as 
entregas feitas. 
  
Botão: TODOS  
Carrega na grade, as entregas feitas para todos os clientes cadastrados no sistema, de acordo com o 
período definido. 
 
 

 



Opções: TODAS/ REALIZADA/PENDENTE/CANCELADA 
Permite filtrar pelo status da entrega (todas, realizada, 
pendente e/ou cancelada). 
 
GRADE 
Mostra as entregas de acordo com os filtros definidos. 

Dando DUPLO CLIQUE na grade, acessará a janela de VENDA BALCÃO, na qual foi realizada a 
entrega. 

 
 

Botão direito do mouse na grade  
 
Opção: HORÁRIO DE SAÍDA PARA ENTREGA 

 HORÁRIO DE RETORNO DA ENTREGA 
Permite definir o horário da saída e do retorno da entrega selecionada ou 
de várias entregas, de acordo com a opção selecionada. 
 
Opção: STATUS DA ENTREGA  
Permite escolher alguma opção para definir o status da entrega e/ou excluir o status.  
 
 
 
 
 

Quadro: TOTAIS 
Mostra a quantidade e o valor total das entregas, de acordo com os filtros definidos.  
 
 
 
 

 
 
Botão: 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. 
 

 


