
 

 

Manual do Usuário  

Módulo de Controle – Clientes/Obras 

 

Apresentaremos as funcionalidades do módulo Clientes/Obras 

do Sistema de Gerenciamento de Obras - BOX, proporcionando 

orientação para o fluxo do uso devido do sistema.   

 

 

Tela Clientes/Obras 

 

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 Clientes/Obras: 

 

 

 

1. Este módulo oferece o serviço de armazenamento de identificação 

do cliente através dos dados pessoais e de contato, assim as ações e 

o acompanhamento da obra e serviços tornam-se eficazes. 

 

1.3. Para o Cadastro de Clientes/Obras: 

1. O usuário deverá selecionar a opção   

para adicionar um novo cliente no sistema.  

 

2.  O sistema abrirá a tela de cadastro em que devem ser inseridos 

os dados do cliente. Para concluir, clique em “Salvar”, e o sistema 

apresentará a mensagem “Cliente salvo com sucesso!”. 

 

 



 

 

 

 

3. O usuário deverá selecionar a opção  

para adicionar uma obra diretamente relacionada ao cliente 

cadastrado no sistema, em que deve ser inseridos os dados da obra. 

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

mensagem “Obra salva com sucesso!”. 

 

 

4. O sistema abrirá a tela de cadastro da obra em que devem ser 

inseridos os dados, e, para concluir, clique em “Salvar”. 

 

 

5. Caso o usuário necessite realizar busca de clientes “Ativos” ou 

“Inativos”, selecionar a opção de Filtros Avançados e o sistema 

apresentará o campo para localizar. 

 



 

 

 

 

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

usuário poderá escolher as opções “PDF” ou “Excel” no final da página 

no canto direito. 

 

 

 

 


