
  
 
 
 

 

 
 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Cancelar Venda ou Ordem de Serviço   
• Fazer devoluções de produtos   

• Incluir itens não cadastrados na devolução   
• Trocar 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: DEVOLUÇÃO 
 
Campo: NÚMERO  
Mostra o número da devolução.  
 
Campo: DATA   
Mostra a data em que a devolução está sendo feita.  
 

 
Quadro: SELECIONE A ORIGEM 
 
Botão: LUPA  
Acessa a janela LOCALIZAR SAÍDA DO 
PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO, na 
qual será possível selecionar uma Venda ou Ordem de Serviço para fazer a devolução e/ou cancelamento.  
 
Campo: NÚMERO  
Mostra o número da Venda/Ordem de Serviço selecionada.  
 
Campo: DATA   
Mostra a data que a Venda/Ordem de Serviço foi finalizada.  
 
Botão: CANCELAR VENDA ou CANCELAR OS  
Cancela toda a Venda ou Ordem de Serviço. 
 
Botão: DEVOLVER SELECIONADO 
Permite devolver o item selecionado na grade ITENS NA ORIGEM. 
 
 
 

 



Botão: TROCAR POR 
 
Opção: PRODUTO CADASTRADO 
Acessa a janela PESQUISA DE PRODUTOS, na qual é possível selecionar 
um produto cadastrado, para fazer a troca. 
 
Opção: PRODUTO AVULSO 
Indica que a troca será por um produto avulso.  

 Ao selecionar produtos para troca, os mesmos aparecerão na grade PRODUTOS INCLUÍDOS. 
 

 
Quadro: ITENS DEVOLVIDOS  
Mostra os itens selecionados para devolução.  

 
Botão: REMOVER ITEM 
Remove o item selecionado na grade. 
 

 
Quadro: PRODUTOS INCLUÍDOS  
Mostra os produtos selecionados para troca.  

 
 

 
Botão: CANCELAR 
Cancela a devolução ou troca. 
 
Botão: CONCLUIR 

Quando a devolução de um produto, for com troca em valor superior ao devolvido, acessará a janela 
RECEBIMENTO DA FATURA, na qual é possível lançar um recebimento para a diferença a ser recebida.  
 

Quando a devolução de um produto, sem troca ou com troca em valor inferior ao produto devolvido, 
acessará a janela PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO, na qual é possível lançar a devolução do recebimento 
para o cliente.  

 


