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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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Controle de Qualidade 

Objetivo 
O objetivo desta implementação é permitir que exista um controle de ordenação das especificações de 
um item para ser utilizado no momento de inspeção de qualidade.  

 



 
Controle de Qualidade / Cadastro de Especificações 

 Manual do Usuário/ Qualidade – Sequencial de especificação de Item                                 4 

Cadastro de Especificações 
 

A partir dessa implementação o cadastro de especificação passa a ter um novo campo chamado 
prioridade, onde em todos os lugares que utilizam as especificações, as exibam ordenadas por esse 
campo. 

 

 
Figura 1 – Tela de cadastro de especificação. 
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Nas tela de cadastros de específicações, todas as especificações são exibidas ordenadas pela 
prioridade definida no momento do cadastro, conforme ilustrado na imagem abaixo: 

 
Figura 2 – Especificações do item ordenadas pela prioridade. 

 

 

�  A ordenação pela prioridade é valida para as especificações cadastradas no Grupo, Item, 
Processo, Processo x Produto, Item x Fornecedor, Fornecedor x Item, Item x Cliente e Cliente 
Item. 
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No momento da realização da inspeção de materiais as especificações do item são exibidas ordenadas 
pela prioridade definida no cadastro da especificação.  

 

 
Figura 3 – Inspeção de materiais. Especificação ordenada pela prioridade 


