
 

 

Manual do Usuário  

Módulo de Controle – Estoque 

 

Apresentaremos as funcionalidades do módulo Estoque do 

Sistema de Gerenciamento de Obras - BOX, proporcionando 

orientação para o fluxo do uso devido do sistema.   

 

 

Tela Estoque 

 

1.1. Informações Importantes:  

1. Este módulo estará disponível de acordo com o perfil cadastrado. 

Cada perfil é personalíssimo, ou seja, sua operação é sob a 

responsabilidade da pessoa natural que opera o sistema, tendo como 

consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações 

efetuadas, as quais poderão ser passíveis de apuração civil, penal e 

administrativa.  

2. É destinado a pessoas naturais que participem de obras junto à 

empresa ou órgão público que adquirir o sistema, 

independentemente, de vinculação à pessoa jurídica.  

 

 

 



 

 

3. Provavelmente, na medida em que for solicitado ou tiver 

necessidade, haverá novas funcionalidades e com isso o sistema 

sofrerá atualizações e o manual também deverá ser versionado. 

4. Até que as funcionalidades indicadas no item anterior estejam 

disponíveis, este manual deve continuar tendo validade para uso.  

 

1.2. Sobre o Módulo Estoque: 

 

 

 

1. Este módulo apura o movimento de entrada e saída de produtos e 

assim tem informações precisas para atender a demanda de 

materiais na obra, sem prejuízos com perdas. O controle de estoque 

usado corretamente auxilia sobretudo no domínio da logística e da 

contabilidade da obra. 

 

1.3. Estoques: 

1. O usuário deverá selecionar a opção Estoques no menu, Estoque-

> Grupo-> Material, o sistema apresentará uma a tela com a 

listagem dos materiais em estoque. Para alterar o material o usuário 

selecionará o produto, clique em “Alterar Selecionados”, o sistema 

apresentará a mensagem “Materiais alterados com sucesso! ”. 

Para gerar código de barras no produto o usuário selecionará o 

produto, clique em “Gerar código de Barras”, o sistema apresentará a 

mensagem “Códigos gerados com sucesso! ”.  

 



 

 

 

 

2. Para gerar código de barras para o produto o usuário selecionará 

um produto, clique em “Gerar códigos de barra”. 

 

 

 

3. Para alterar materiais no estoque o usuário selecionará um 

produto, o sistema abrirá um pop-up onde deverá ser preenchido. 

 

 



 

 

 

4. Para localizar material de estoque bem como cadastrar produtos, o 

usuário selecionará  em Material, o sistema apresentará a tela 

onde deve ser preenchido os dados e agrupados. Caso o produto 

esteja com baixa em estoque o sistema apresentará, a exemplo, a 

mensagem ” Aviso de estoque negativo no material: ARRUELA 

QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM -!”. 

 

 

5. Para concluir, clique em “Salvar”, e o sistema apresentará a 

mensagem “Material salvo com sucesso. ” . 

6. Para geração de impressão dos relatórios dos resultados, o usuário 

poderá selecionar as opções de campos que poderá ser apresentada 

em “Relatório” ou “Código de barra” no final da página no canto 

direito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Entrada de Material: 

1. O usuário deverá selecionar a opção Entrada de Material no menu, 

o sistema apresentará a tela com a lista de estoque das obras. O 

produto salvo ficará disponível na lista, em verde, quer dizer que o 

destino do material ainda está em aberto e não foi enviada ao 

estoque. Para dar entrada de material o usuário deverá marcar uma 

obra, selecionará Nova e escolhe se a entrada será avulsa ou por NF-

e.  

 

 

2. Se o usuário optar por NF-e ele realizará o download. Para 

concluir, clique em “Salvar”, e o sistema apresentará a mensagem 

“Nota fiscal salva com sucesso. ” . 

 

 



 

 

 

 

3. Para dar entrada no material com nota avulsa o usuário 

preencherá os dados buscando nos locais de estoque, localiza o 

material e selecionará, depois de incluído na lista de material o 

usuário clica em “Salvar”, o sistema apresentará a mensagem 

“Entrada de material concluída com sucesso! ”.  

 

 

4. Para concluir, clique em “Concluir”, e o sistema apresentará a 

mensagem “Tem certeza que deseja concluir as entradas 1 

selecionadas? ” , OK, “Entrada cadastrada com sucesso!”. 

5. Caso o usuário necessite realizar a impressão basta selecionar o 

botão “Imprimir” localizado no canto direito inferior da tela.  

 

 

1.5. Saída de Material: 

1. O usuário deverá selecionar a opção Saída de Material no menu, o 

sistema apresentará a tela com a lista de estoque das obras. O 

produto salvo ficará disponível na lista, em verde, quer dizer que o 

destino do material ainda está em aberto e não foi enviada ao 

estoque. Para dar entrada de material o usuário deverá marcar uma 

obra, selecionará Nova. 

 



 

 

 

 2. Para dar saída no material o usuário preencherá os dados 

buscando nos locais de estoque para destino, localiza o material e 

selecionará, depois de incluído na lista de material o usuário clica em 

“Salvar”, o sistema apresentará a mensagem “Saída salva com 

sucesso! ”. Caso o produto esteja com baixa em estoque o sistema 

apresentará, a exemplo, a mensagem ” Aviso de estoque negativo 

no material: AVENTAL DE PVC FORRADO”.  

 

 

3. Para concluir, clique em “Concluir”, e o sistema apresentará a 

mensagem “Tem certeza que deseja concluir as saídas 

selecionadas? ” , OK, “Saída cadastrada com sucesso!”. 



 

 

4. Caso o usuário necessite realizar a impressão basta selecionar o 

botão “Imprimir” localizado no canto direito inferior da tela.  

 

1.4. Entrega de E.P.I.: 

1. Para realizar a entrega de E.P.I. é necessário ter um lançado no 

estoque. O usuário deverá selecionar a opção “Estoque” ->Entrega de 

E.P.I. -> Clientes-> Obra-> Empreiteiro -> Funcionário -> Adicionar. 

O sistema apresenta a mensagem “E.P.I. adicionado com 

sucesso”. 

 

 

2. Para concluir, clique em “Concluir”, e o sistema apresentará a 

mensagem “Entrega de E.P.I. cadastrada com sucesso! ”. 

 

 

 



 

 

3. Caso o usuário necessite realizar a impressão basta selecionar o 

botão “Imprimir” localizado no canto direito inferior da tela. Poderá 

selecionar as opções de campos que poderá ser apresentada em “E 

de E.P.I.” ou “Termo de Resp.” que deverá ser preenchido. 

 

 

 

 

 

 

 


