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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 
Detalhar o funcionamento da nova tela do Gráfico de Gantt, com base nos dados gerados pelo CRP. 
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Gráfico de Gantt 
Esta é a tela de filtro utilizada para geração do Gráfico de Gantt na qual será possível informar os filtros 
conforme visão utilizada. 
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Visão 
Visão que será utilizada na exibição do gráfico: 

�  Ordem – Exibe gráfico agrupado por Ordens  

�  Centro – Exibe gráfico agrupado por Centro de Trabalho 

�  Setor – Exibe gráfico agrupado por Setor 

�  Operação – Exibe gráfico agrupado por Ordens de acordo com o filtro de operação 

�  Dependência – De acordo com a ordem selecionada, serão exibidas as ordens dependentes 

Período 
Período que será utilizado na execução do filtro: 

�  Inicial – Data inicial  

�  Final – Data Final  

Ordem  
Faixa de Ordens que será utilizada na execução do filtro. Esses campos só serão habilitados quando a 
visão utilizada for por Ordem ou Dependência: 

�  Inicial – Código Inicial da Ordem 

�  Final – Código Final da Ordem 

�  Nos casos de filtro por dependência, será permitido apenas a digitação da ordem inicial. 

Centro de Trabalho 
Faixa de Centro de Trabalho que será utilizada na execução do filtro. Esses campos só serão habilitados 
quando a visão utilizada for por Centro de Trabalho: 

�  Inicial – Código Inicial do Centro de Trabalho 

�  Final – Código Final do Centro de Trabalho 
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Setor  
Faixa de Setores que será utilizada na execução do filtro. Esses campos só serão habilitados quando a 
visão utilizada for por Setor: 

�  Inicial – Código Inicial do Setor 

�  Final – Código Final do Setor 

Operação  
Faixa de Operações que será utilizada na execução do filtro. Esses campos só serão habilitados quando 
a visão utilizada for por Operação: 

�  Inicial – Código Inicial da Operação 

�  Final – Código Final da Operação 

Recurso 
Faixa de Recursos que será utilizada na execução do filtro: 

�  Inicial – Código Inicial do Recurso 

�  Final – Código Final do Recurso 

�  A opção de filtro por recursos poderá ser utilizada em qualquer visão. 

Modo de Exibição 
�  Mês/Dia, Dia/Hora ou Semanal – Escala em que será exibida a linha do gráfico 

�  Exibir tempo improdutivo – Exibe ou inibe a barra de tempos improdutivos. Nesta opção, o 
sistema executará novamente o filtro 

�  Exibir Sábado e Domingo – Exibe ou inibe a coluna contendo os Sábados e Domingos 

�  Linhas por página – Define o número de linhas que será exibido por página. No mínimo 1 e no 
máximo 10 linhas por página 
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Visão por Ordens 
Esta é a tela de filtro utilizada para geração do Gráfico de Gantt por Ordens na qual será possível 
informar os filtros conforme visão utilizada. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Filtro de Alocação por Ordens 
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No modo de visão de ordens, serão exibidas as linhas por Ordens e seus respectivos períodos de 
alocação.  Do lado direito, será exibido o calendário para posicionamento da data do gráfico e abaixo 
dele será exibido um resumo com os dados da ordem selecionada, conforme figura abaixo. 

 
Tela de Gráfico de Gantt - Alocação de Ordem 

Período  
Improdutivo  

 

Período Produtivo: 
Exibição do Centro 
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Visão por Centro 
Esta é a tela de filtro utilizada para geração do Gráfico de Gantt por Centro na qual será possível 
informar os filtros conforme visão utilizada. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Filtro de Alocação de Ordem por Centro 
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No modo de visão de Centro, serão exibidas as linhas por Centro de Trabalho e seus respectivos 
períodos de alocação.  Do lado direito será exibido o calendário para posicionamento da data do gráfico 
e abaixo dele será exibido um resumo com os dados da ordem selecionada, conforme figura abaixo. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Alocação de Ordem por Centro 

Período  
Improdutivo  

 

Período Produtivo: 
Exibição da Ordem 
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Visão por Setor 
Esta é a tela de filtro utilizada para geração do Gráfico de Gantt por Setor na qual será possível informar 
os filtros conforme visão utilizada. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Filtro de Alocação de Ordem por Setor 
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No modo de visão de setor, serão exibidas as linhas por Setor e seus respectivos períodos de alocação.  
Do lado direito será exibido o calendário para posicionamento da data do gráfico e abaixo dele será 
exibido um resumo com os dados da ordem selecionada, conforme figura abaixo. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Alocação de Ordem por Setor 

Período  
Improdutivo  

 

Período Produtivo: 
Exibição do Centro/Ordem 
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Visão por Operação 
Esta é a tela de filtro utilizada para geração do Gráfico de Gantt por Operação na qual será possível 
informar os filtros conforme visão utilizada. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Filtro de Alocação de Ordem por Operação 
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No modo de visão de operação, serão exibidas as linhas por Ordem e seus respectivos períodos de 
alocação.  Do lado direito será exibido o calendário para posicionamento da data do gráfico e abaixo dele 
será exibido um resumo com os dados da ordem selecionada, conforme figura abaixo. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Alocação de Ordem por Operação 

Período  
Improdutivo  

 

Período Produtivo:          
Exibição do Centro/Operação 
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Visão por Dependência 
Esta é a tela de filtro utilizada para geração do Gráfico de Gantt por Dependência na qual será possível 
informar os filtros conforme visão utilizada. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Filtro de Alocação de Ordem por Dependência 
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No modo de visão de dependência, serão exibidas as linhas por Ordens dependentes e seus respectivos 
períodos de alocação.  Do lado direito será exibido o calendário para posicionamento da data do gráfico 
e abaixo dele será exibido um resumo com os dados da ordem selecionada, conforme figura abaixo. 

 
Tela de Gráfico de Gantt – Alocação de Ordem por Dependência 

Período  
Improdutivo  

 

Período Produtivo: 
Exibição da Ordem 
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Outras Informações 

Botão Ordens 
Na tela do Gráfico de Gantt existe um botão Ordens, por meio deste botão será possível consultar os 
dados da ordem selecionada. 
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Linha com o horário atual 
Na tela de gráfico de gantt, será exibida uma linha vertical que indica dentro do dia de hoje o horário 
atual. 

 


