
 

 

Manual do Usuário  

Apresentação - Início 

 

Apresentaremos a tela inicial e a descrição dos módulos do 

Sistema de Gerenciamento de Obras - BOX, proporcionando 

orientação para o uso das funcionalidades.   

 

 

Tela Inicial 

 

1.1. Informações Importantes:  

1. Para cada perfil existe uma limitação de acesso, ou seja, os 

módulos são liberados de acordo com o perfil cadastrado de 

usuário. 

2. O cadastro de usuário no BOX 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.  



 

 

3. É destinado a pessoas naturais que participem de obras junto 

à empresa ou órgão público que adquirir o sistema, 

independente de vinculação a pessoa jurídica.  

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

necessidade haverá novas funcionalidades e com isso o sistema 

sofre atualizações e o manual também deverá ser versionado. 

5. Até que as funcionalidades indicadas no item anterior 

estejam disponíveis, este manual deve continuar tendo validade 

para uso.  

 

1.2. Apresentação dos Ícones: 

1. Na tela inicial no canto superior direito o sistema 

apresentará o ícone de tempo com data de licenciamento que o 

usuário ficará ativo para o uso do sistema. Caso esse tempo 

seja expirado o usuário receberá a seguinte mensagem: “Login 

expirado! Para ter acesso novamente peça ao 

administrador do Box à renovação da senha.”   

 

 

 

2. Em seguida na tela inicial o sistema apresentará os ícones 

com o resumo de toda a movimentação em números dos dados 

que foram inseridos como:  

 

 

 

1- Obras Ativas 



 

 

2- Funcionários Ativos 

3- Empreitadas (terceirização de serviços) 

4- Itens do Estoque 

5- Chegada de Material 

6- Maquinas Trabalhando 

 

3. Gráfico de Créditos e Débitos dos últimos 6 meses, em que 

a linha verde representa crédito e a linha vermelha débito: 

 

 

4. Gráfico de Principais Gastos do Mês Atual: 

 

 

 

 



 

 

5. Acompanhamento Financeiro, em que são apresentados os 

créditos e débitos vencidos, do dia e dos próximos 7 dias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  No lado esquerdo da tela inicial o sistema dispõe dos ícones 

dos 11 módulos de controle que podem ser apresentados das 

duas formas abaixo. Caso o usuário queira da forma mais 

resumida, selecionar a opção  no canto esquerdo ao lado da 

logo do sistema. 

 

 

 

O sistema ainda apresenta alerta, como: 

 

 


