
 

 

 

 

 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Visualizar as devoluções feitas de acordo com o 
período desejado   
• Reimprimir devolução 
• Visualizar as devoluções de um determinado 
cliente   

• Imprimir relação da grade   
• Visualizar todas as devoluções feitas de um 
produto/serviço específico   
• Visualizar a quantidade e o valor total (R$) das 
devoluções feitas no período selecionado 

 
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 devoluções de vendas e serviços. 
 
Opção: SEM FILTRO 
Quando marcada, mostra na grade, todas as devoluções existentes, ignorando o período 
selecionado. 
 

 
Quadro: CLIENTE 
 

Botão: (LUPA) 
Acessa a janela LOCALIZAR CLIENTE, na qual é possível selecionar um cliente, para visualizar suas 
devoluções, de acordo com o período selecionado. 
 
Botão: TODOS  
Mostra todas as devoluções dos clientes cadastrados, de acordo com o período definido. 
 

Aba: PRODUTO 
 
Quadro: PESQUISAR POR PRODUTO 
DO CADASTRADO 
Botão: LUPA 
Acessa a janela PESQUISA DE 
PRODUTOS, na qual é possível 
selecionar um produto, para visualizar suas devoluções, de acordo com o período selecionado. 

 



Botão: TODOS  
Mostra todas as devoluções dos produtos cadastrados, de acordo com o período definido. 
 
Quadro: PESQUISAR POR PRODUTO 
Mostra na grade, as devoluções dos PRODUTOS CADASTRADOS e/ ou PRODUTOS AVULSOS 
conforme descrição ou código informado. 
 

Aba: SERVIÇO 
 
Quadro: PESQUISAR POR SERVIÇO 
CADASTRADO 
Botão: LUPA 
Acessa a janela PESQUISA GERAL DE 
SERVIÇOS, na qual é possível 
selecionar um serviço, para visualizar suas devoluções, de acordo com o período selecionado. 
 
Botão: TODOS  
Mostra todas as devoluções dos serviços cadastrados, de acordo com o período definido. 
 
Quadro: PESQUISAR POR SERVIÇO 
Mostra na grade, as devoluções dos SERVIÇOS CADASTRADOS e/ ou SERVIÇOS AVULSOS conforme 
descrição ou código informado. 
 

Quadro: DEVOLUÇÕES 
Mostra o valor e a quantidade de devoluções, de acordo com os filtros 
definidos. 

 
Botão: IMPRIMIR 
 
Opção: RANK 
Opção: DE PRODUTOS 
Imprime relatório com os produtos selecionados na grade, classificados em 
ordem decrescente, de quantidade devolvida, no período selecionado.  
 
Opção: DE SERVIÇOS 
Imprime relatório com os serviços selecionados na grade, classificados em 
ordem decrescente, de quantidade devolvida, no período selecionado.  

GRADE 

 

Coluna: PAGAMENTOS 

Clicando no botão , serão mostradas informações dos pagamentos da fatura.  
 
Coluna: ITENS. 

Clicando no botão , serão mostradas informações dos itens da fatura selecionada. 

 


