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Manual do módulo “Gestão Empresarial”

MANUAL DO MÓDULO
DE GESTÃO EMPRESARIAL
APRESENTAÇÃO
Este manual foi desenvolvido para auxiliar os usuários dos Sistemas Gerencial e Administrador, na utilização
do módulo Gestão Empresarial. O módulo é disponibilizado juntamente com os Sistemas (gratuitamente). Para
executá-lo no sistema Gerencial após acessar o programa clique no botão indicado abaixo:

No sistema Administrador use o atalho indicado na imagem abaixo:
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COMO UTILIZAR
A seguir especificam-se os comandos a serem utilizados neste módulo.
Período
O módulo permite filtrar o período desejado para análise.
Basta indicar a data inicial, final e clicar no botão "Atualizar".

Colunas
O módulo permite exibir/ocultar as colunas que deseja visualizar.
De acordo com a tabela visualizada são disponibilizadas as colunas para visualização, permitindo
ao usuário exibi-las ou ocultá-las.
Outras Opções
Mostrar detalhe: Quando marcada, esta opção permite visualizar o conteúdo do
registro principal.
Exportar todas as linhas: Deixando esta opção marcada é possível exportar todas as
informações exibidas na tela. Se desmarcada exporta apenas a linha (registro)
selecionada.
Auto ajustar colunas: Permite o ajuste automático das colunas de acordo com o
tamanho da tela (resolução).
Mostrar rodapé dos grupos: Habilita a totalização das colunas.
Exportação
O módulo permite exportar os dados em três formatos:
HTML (WEB), XLS (Excel) ou TXT (Texto).
Ao selecionar o formato desejado e exportar, o sistema efetuará a gravação dos dados em pasta específica para esta
finalidade. Esta pasta estará armazenada no local de instalação do Sistema Gerencial, ou seja, em:
C:\Digisat\GG4\Relatorios_Exportados.

Deixando a opção “Exportar todas as linhas” marcada e selecionar o formato HTML, o sistema exporta todas as linhas
exibidas na tela, porém, nos formatos TXT e XLS o sistema exportará apenas as linhas principais.
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CONTEÚDO
Pode-se conferir os valores gerais dos módulos do Sistema ou separadamente por módulo (Vendas, Vendas ECF, Pré-venda,
Pedido de venda, etc).

Visualizar conteúdo
Para conferir o conteúdo de cada item, basta selecionar a aba com o nome do módulo, especificar o período e clicar em
“Atualizar”. No exemplo abaixo foi selecionada a aba Pedido de Venda.
Por exemplo: Para conferir os itens que há no pedido de venda número 391, basta clicar na seta que precede o pedido e o
conteúdo é disponibilizado abaixo.

Ordenar Informações
Para ordenar as informações, basta clicar sobre o nome da coluna.
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Agrupar Informações
Para agrupar as informações, basta arrastar a coluna para o campo cinza indicado na imagem abaixo.
Para retornar basta arrastar a coluna de volta à tabela.

Outras opções
O sistema permite filtrar as informações, para isso basta posicionar o mouse sobre a coluna e então clicar na seta apresentada
no final da coluna.
Serão apresentadas as informações existentes neste campo, o usuário deve selecionar a opção desejada para que o sistema
filtre-as. Para voltar a exibir todas as informações execute o mesmo procedimento e selecionando a opção (All).

Depto. de Controle de Qualidade
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