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Parâmetros do Módulo de Serviços 
 
Os parâmetros são utilizados para determinar o comportamento dos processos do sistema e são configurados 
durante a implantação ou em função de mudanças nos processos internos da empresa. 

Tem como principais objetivos: 

 Configurar comportamento da interface com o usuário 

 Configurar padrões para processos suportados pelo módulo 

 Configurar integrações com outros módulos do Mega ERP 

 Configurar integração com aplicativos complementares da solução 

 Configurar integração com software de terceiros 

 Configurar customizações 

 

Atenção !!! O acesso às configurações deve ser restrito aos administradores do sistema, pois alterações nessas 
configurações podem causar resultados errados nas operações do sistema. 

 

Algumas recomendações importantes para sua utilização: 
 
  Devem ser configurados antes da utilização de qualquer funcionalidade do sistema, pois a maioria dos processos 

depende de sua configuração prévia. 
 Alguns parâmetros dependem da implantação de outros módulos do Mega, logo esses pré-requisitos são 

necessários. 
 Alguns parâmetros são opcionais e dependem dos processos a serem implantados e/ou de outros produtos que 

podem ou não terem sido contratados. 
 
 
Atenção !!! A ausência de configuração pode causar erros nos processos que podem ser confundidos com ‘bugs’, 
logo quando ocorrer algum erro inesperado é recomendado verificar os parâmetros (vide consulta parâmetros do 
processo). 
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Tela principal dos parâmetros 
 

 

Para acessar as configurações pode ser utilizada a busca com o termo “Parâmetros” ou através do menu.  

Os parâmetros estão agrupados por processo ou função específica e devem ser configurados para cada organização 
controlada pelo sistema.  

Durante a utilização do sistema, caso a organização não esteja parametrizada integralmente ou parcialmente o 
sistema irá buscar a configuração do parâmetro em outra organização da consolidadora. 

Para facilitar a configuração há a função ‘Copiar Parâmetros’ no menu outros da tela principal. Nessa funcionalidade 
o sistema irá copiar o conteúdo dos parâmetros de uma organização de origem para a organização de destino para 
posterior adequação. 

É importante ao utilizar essa funcionalidade certificar-se dos padrões adotados pelas organizações de origem e 
destino. 
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No menu outros também é possível emitir o relatório que contém uma listagem de todos os parâmetros do sistema 
com os valores configurados para cada organização. 

Edição de Parâmetros 
 

 

 

Essa tela permite incluir um novo parâmetro, editar as configurações de um parâmetro existente, excluir e consultar 
o valor de um parâmetro para a filial logada. 
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Essa é a tela que é utilizada para informar o valor vigente de um parâmetro a partir de uma data informada. Durante 
a utilização, quando necessário, o sistema irá buscar o valor do parâmetro válido para a data atual. 

Item Parâmetro – O nome do parâmetro. 

Descrição – Uma breve descrição do parâmetro 

Texto – Descreve detalhadamente o objetivo do parâmetro e os valores possíveis que devem ser atribuídos a esse 
parâmetro. 

Tipo do Valor – Define o conjunto de valores válidos para o conteúdo (Caracteres, Números, Datas, etc.) 

Regra – Define a regra de validação do conteúdo atribuído  

o CL – Conjunto de caracteres válidos separados por ‘;’ 
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o TR – Tabela do banco de dados do Mega ERP que é utilizada como uma lista de valores a ser selecionado 
pelo usuário. Informada no formato (TR, nome da tabela do BD). 

o VI – Valida a integridade do conteúdo pela chave da tabela do banco mencionada. Informada no formato 
(VI, nome da tabela do BD). 

 

Alterar – Define se as especificações do parâmetro podem ser alteradas por um usuário privilegiado. 

Domínio – Indica se o valor é definido por um único elemento ou se é uma lista de valores válidos para uma 
determinada vigência.  

Exemplo de Lista              : Lista de códigos de ação válidos para apropriação. 

Exemplo monovalorado : Tipo de data base para orçamento 

 

 

 

Essa é a tela de edição de conteúdo  na qual se atribui um ou um dos valores do parâmetro. 

Vigência – Data a partir da qual o valor atribuído é válido. 

Valor – Conteúdo do parâmetro a ser utilizado pelo sistema a partir da data de vigência. 

Referência – Valor alternativo a ser utilizado pelo sistema, normalmente utilizado para rotinas que utilizam 
conversão de um valor alternativo para outro (de-para). 
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Importante !!! Nas telas de processo que utilizam parâmetros o usuário poderá consultar os valores de 
parâmetros que influenciam no comportamento do processo associado. 

No menu outros há uma funcionalidade parâmetros que lista os parâmetros do processo e permite a sua alteração 
por usuários privilegiados. 

 

 


