
Índice 

 Última atualização: 27/04/2012 – Versão Utilizada: 4.00 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................2 

SOBRE ESTE MANUAL ...................................................................................................................................2 
CONVENÇÕES ADOTADAS .............................................................................................................................2 

MATERIAIS ...................................................................................................................................................3 

OBJETIVO ....................................................................................................................................................3 
PARÂMETROS DE MATERIAIS .........................................................................................................................3 
RECEBIMENTO DE MATERIAIS ........................................................................................................................4 

 

 



Apresentação / Sobre este manual 

 Manual do Usuário /  Materiais – Avaliação de Atendimento                              2 

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” signif ica 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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Materiais  

Objetivo 
 

O Objetivo dessa implementação é de permitir ao usuário a possibilidade de se executar avaliação de 
atendimento para itens que não controlam estoque. Com isso um determinado item pode ser avaliado 
em seu recebimento sem controlar estoque. 

Parâmetros de Materiais 
Na tela de parâmetros de materiais, pasta Inspeção de qualidade, sub-pasta Avaliação foi inserido um 
novo �ag “Permite avaliação de itens que não controlam estoque ?”, através desse �ag o recebimento irá 
permitir ou não avaliação de atendimento.  
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Recebimento de Materiais 
 

No recebimento, a avaliação do item será executada seguindo as mesmas parametrizações, porém o 
mesmo permitirá avaliação de atendimento para itens que não controlam estoque, bastando apenas que 
o parâmetro “Permite avaliação de itens que não controlam estoque?” esteja marcado.  


