
 

 

Manual do Usuário  

Módulo de Controle – Maquinário 

 

Apresentaremos as funcionalidades do módulo Maquinário do 

Sistema de Gerenciamento de Obras - BOX, proporcionando 

orientação para o fluxo do uso devido do sistema.   

 

 

Tela Maquinário 

 

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 Maquinário: 

 

 

 

1. Este módulo trata de todo conjunto de máquinas e equipamentos 

utilizado na obra na execução de determinadas atividades.  

2. A mobilização registra toda a logística dos transportes como 

locação de equipamentos.  

3. A manutenção é a grande responsável pelo bom funcionamento 

dos equipamentos, além de também garantir uma maior durabilidade 

e, assim, diminuir gastos com investimentos em máquinas nova e 

aumenta a vida útil dos equipamentos. 

4. A locação facilita na variedade de máquinas e equipamentos 

disponíveis para obra e assim diminui gastos com logística, transporte 

e armazenamento. 

 

1.3. Máquinas: 

1. O usuário deverá selecionar no menu Maquinário-> Máquinas e o 

usuário selecionará a opção   sistema apresentará a tela de 

cadastro de máquina em que devem ser inseridos os dados da 

máquina, poderá visualizar relatório e anexar arquivos relacionados a 

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

mensagem “Máquina salva com sucesso! ”. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Após o maquinário cadastrado o usuário poderá realizar consulta 

por relatório onde consta o tempo de uso do equipamento e as 

ocorrências de manutenções. 

 

 



 

 

 

3. Após o maquinário cadastrado o usuário poderá realizar consulta 

por arquivo para saber a situação do maquinário. 

 

 

 

4. O usuário poderá informar qual a situação da máquina: 

ATIVO/FURTADO/INATIVO. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Mobilização: 

1. O usuário deverá selecionar no menu Maquinário-> Mobilização e o 

sistema apresentará a tela de consulta de máquina, onde em verde 

quer dizer que o pedido ainda está em aberto e não foi enviado.  

 

 

 

2. O usuário poderá adicionar uma nova Mobilização selecionando a 

opção “Adicionar”, o sistema abrirá o pop-up de cadastro, onde ele 

informa os dados de entrada na obra, busca a obra, maquina, 

hodômetro e operador. Para concluir, clique em “Salvar”, o sistema 

apresentará a mensagem “Mobilização salva com sucesso! ”. 

 

 

 



 

 

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

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

 

1.5 Manutenção: 

1. O usuário deverá selecionar no menu Maquinário-> Manutenção e 

o sistema apresentará a tela de consulta de manutenção, onde em 

verde quer dizer que o pedido ainda está em aberto e não foi 

enviado.  

 

 

 

2. O usuário poderá adicionar uma nova Manutenção selecionando a 

opção “Adicionar”, o sistema abrirá o pop-up de cadastro para 

abertura de O.S., onde ele informa os dados de entrada na obra, 

busca a obra, tipo de serviço e forma de pagamento. Para continuar, 

clique em “Salvar”, o sistema apresentará a mensagem “Essa 

manutenção irá gerar um pagamento no seu financeiro! Tem 

certeza que deseja continuar? ”. 

 



 

 

 

 

3. O sistema apresentará um pop-up para preenchimento e assim 

confirmar a realização da manutenção. Para concluir, clique em 

“Salvar”, o sistema apresentará a mensagem “Tem certeza que 

deseja concluir as 1 manutenções selecionadas? Após concluir 

não será possível alterá-las.”, OK e “Manutenções concluídas 

com sucesso!” 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

1.6 Locação: 

1. O usuário deverá selecionar no menu Maquinário-> Locação e o 

sistema apresentará a tela de consulta de locações de maquinário, 

onde em verde quer dizer que o pedido ainda está em aberto e não 

foi enviado.  

 

 

 

2. O usuário poderá adicionar uma nova locação selecionando a opção 

“Adicionar”, o sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados 

para locação de maquinário, onde ele informa os dados de entrada na 

obra, busca do fornecedor e forma de pagamento. Para continuar, 

clique em “Salvar”, o sistema apresentará a mensagem “Locação 

salva com sucesso! ”. 

 

 

 



 

 

3. Para Autorização da Locação o usuário selecionará a opção 

“Autorizar”, o sistema apresentará um pop-up para preenchimento e 

assim confirmar a autorização da locação. Para concluir, clique em 

“Salvar”, o sistema apresentará a mensagem “Tem certeza que 

deseja autorizar a locação selecionada? Após concluir não será 

possível alterá-las.”, OK e “Autorização concluída com 

sucesso!” 

 

 

 

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

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

 

1.7 Configurações: 

1. Para configurar o módulo maquinário selecione no menu 

Configurações, escolha os tipos de despesas. Para concluir, clique 

em “Salvar”, o sistema apresentará a mensagem: “Configurações 

salvas com sucesso! ”. 

 

 

 


