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Apresentação
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os
treinamentos de Implantação.
Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros
cadastros após a implantação.

A quem se destina
Clientes da vertical Mega Serviços.

Módulo de Serviços
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Processos
Medição de Serviços
Utilizado para registrar a evolução dos serviços, com objetivo de auxiliar o acompanhamento físico das Ordens de
Serviço ou projetos, e também de auxiliar o processo de faturamento ou pagamento de serviços prestados ou
contratados e cujos pagamentos são condicionados a evolução dos mesmos.
O processo de medição consiste em duas fases distintas:


O registro da medição – Para registrar as medições periódicas a serem submetidas ao crivo dos clientes ou
fornecedores de serviço.



A liberação da medição – Utilizada para efetivar, ratificando ou retificando as quantidades medidas no
registro e liberando-as para faturamento ou pagamento dos serviços.

Atenção! Para que a rotina funcione, é necessário criar um indicador e vincular esse indicador aos parâmetros do
sistema, no parâmetro 4, IND_REGMEDICAO.
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Registro de Medições

Geral
Documento – Número do documento de medição gerado pelo sistema
Data – Data inicial do período de medição.
Data Final – Data final do período de medição.
OS – Número da OS.
Responsável – Usuário responsável pelo registro.

O registro de medição é realizado para cada tarefa de uma OS que exige medição. Quando selecionada a OS, no grid
o sistema irá carregar todas as tarefas vinculadas, porém só será possível realizar a medição das tarefas em cujo
parâmetro permite esse tipo de controle. No grid o usuário poderá informar a quantidade medida ou percentual de
avanço do serviço no período ou o valor. O sistema também disponibiliza o valor total das medições e o saldo por
tarefa.
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Serviços
Item – Item da medição.
Item da OS – Item da Ordem de Serviço.
Unidade – Unidade de medida do serviço.
Tipo Hora – Tipo da Hora aplicada (quando o serviço se refere a mão-de-obra.
Descrição Tarefa – Descrição do serviço.
Contrato – Se a OS estiver vinculada a um contrato de serviço o sistema irá mostrar o número do contrato vinculado.
Quantidade – Quantidade contratada do item.
Quantidade da Medição – Quantidade medida ou calculada.
Percentual – Percentual medido ou calculado.
Saldo – Saldo a medir do serviço.
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Liberação de Medição

O usuário deve informar o período de medições a liberar e opcionalmente o projeto ou OS específica. Após filtrar,
marcar as medições a liberar e confirmar as quantidades a serem liberadas.
O sistema irá disponibilizar para faturamento as medições cujas OS´s são destinadas ao faturamento direto, ou
integrar as medições nos respectivos contratos vinculados (módulo de contratos) .

Filtros
Projeto – Código do Projeto.
Período – Período de Medições.
OS – Ordem de Serviço.
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Medição
Marcar – Checkbox utilizado para marcar a medição a ser liberada.
OS – Ordem de Serviço.
Tarefa – Serviço executado e medido.
Descrição – Descrição do serviço medido.
Contrato / Item – Número do contrato vinculado.
Projeto – Código do projeto associado.
Descrição – Descrição do projeto.
Data – Data inicial do registro de medição.
Medido – Quantidade medida.
Liberado – Quantidade liberada até o momento.
Saldo – Saldo a liberar.
Liberar – Quantidade a ser liberada. O sistema sugere o saldo mas o usuário poderá alterar a quantidade.
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