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Apresentação 

Sobre este manual 
O intuito deste material é somente servir como um guia de utilização do sistema. Nele, você encontrará 
uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de 
exemplos.  

Convenções Adotadas 
Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas 
simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” signi�ca que você deve manter a tecla ALT 
pressionada enquanto pressiona TAB. 

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material: 

 

 

Ícone Indica que o texto é: 

�  Uma observação importante 

�  Uma dica ou sugestão útil 

�  Um exemplo 

 Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do 
cadastro citado. 

 Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados. 
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Manufatura   

Objetivo  

O Objetivo dessa implementação é de permitir ao usuário, que o mesmo possa atribuir diferente tipo de 
ordem para um mesmo item em filiais diferentes. Com isso um determinado item pode ter um 
determinado tipo de ordem em uma filial e outro tipo de ordem na outra filial. 

Atribuindo tipo de ordem no item.  

Para podermos exemplificar a nova funcionalidade do sistema vamos editar um mesmo item em 
diferentes filiais e deixá-los com tipo de ordem diferente. Para isso entre no sistema em uma das filiais 
da organização e acesse o cadastro de Grupos/Itens no módulo de Manufatura.  

Selecione um item que exista em outra filial do sistema e clique no botão editar e s

elecione a aba 

manufatura conforme a imagem abaixo:  
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Figura 1 – Edição de Item da primeira filial  

Veja que, no item que esta no exemplo não existe nenhum tipo de ordem cadastrado na filia ativa. 
Atribua um tipo de ordem no item aberto e clique em Ok. (Caso exista algum tipo de ordem já 
configurado altere para outro tipo). 

Depois de salvar o item com o tipo de ordem que foi selecionado o item nesta filial, entre em outra filial e 
selecione no cadastro de Grupos/Itens do módulo de manufatura, o mesmo item que editamos na filial 
anterior e verifique o tipo de ordem desse item. 

O tipo de ordem desse item deverá ser diferente do tipo de ordem que editamos anteriormente. 

Desse modo qualquer utilização desse item que utilize o tipo de ordem do item será utilizado aquele que 
está atribuído na filial ativa. 


