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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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Qualidade 

Objetivo 
O Objetivo dessa implementação é permitir que seja possível vincular arquivos nos fornecedores 
qualificados. 
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Fornecedores Qualificados 
 

A tela de Fornecedores Qualificados, a partir desta implementação passa a ter uma nova aba chamada 
Arquivos. Nessa aba encontramos uma tela como mostrada na imagem abaixo: 

 

 
Figura 1 – Nova aba de arquivos. 

 

Onde temos os botões Importar, Abrir, Salvar e Apagar. Cada um apresenta a seguinte funcionalidade: 

�  Importar: Importa o arquivo para o sistema; 
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�  Abrir: Abre o arquivo no programa padrão da extensão do arquivo que está importado; 

�  Salvar: Permite salvar uma cópia do arquivo na estação de trabalho; 

�  Apagar: Apaga o arquivo; 
 

No grid exibida temos os campos Revisão, Data Revisão, Nome do Arquivo, Usuário e Data de Inclusão. 
O Código de Revisão e a Data da Revisão podem ser alterados a qualquer momento pelo usuário. No 
momento de inclusão do arquivo o sistema irá adicionar a revisão como sendo sempre a próxima 
(seqüencial) e a data de revisão sendo a data atual do sistema. 


