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Link para testar: http://www.software-global.info/CATALOGO 

Login: gestor Senha: gestor 

Apresentação: 

Este Software surgiu com base numa necessidade de uma determinada empresa pretender gerir as 

encomendas dos clientes, no ramo do vestuário. 

Perante os requisitos apresentados foram criados várias tabelas de apoio: 

 

A manutenção das tabelas faz-se de uma forma simples: 

 

O botão NOVO criar um novo registo usando os icons para gravar ou 

para cancelar, isto para o modo inserção. Para editar um registo clicar 

no icon  lápis, para atualizar clicar no icon . Para eliminar um 

registo clicar em  

 

Relativamente a tabela das cores, foi implementado de forma que a designação representa a cor, para isso 

utilizar a palete de cores apresentada para definir o fundo, cor do artigo, e a cor da escrita sobre a cor de 

http://www.software-global.info/CATALOGO
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fundo. Uma vez que não é possível definir padrões como fundo, foi criado um novo campo padrão, para 

introduzir os padrões associados à cor  
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Ficheiro de Clientes: ficheiro para identificação do cliente. 

Apresenta-se inicialmente no formato de grelha, utilizando as várias opções disponíveis para efetuar o 

tratamento de dados. Clicando no lápis  permite editar a ficha selecionada. Para inserir um novo cliente 

clicar o botão NOVO. Nestas situações não esquecer de clicar em INSERIR para registar o novo cliente, e 

ATUALIZAR para atualizar os dados da ficha de cliente editada. Para além disso, permite efetuar exportação de 

dados para diferentes formatos, como por exemplo para EXCEL, Consulta diversas utilizando a PESQUISA 

AVANÇADA, mas pode usar a “Busca rápida” para pesquisar dados existentes em 

qualquer uma das colunas. Pode ser apenas uma palavra, clicar na lupa para pesquisar e no X para anular a 

pesquisa. 

 

 

 

NOTA: O Nº de contribuinte tem de ser válido. 



 

Versão 1.0 Agosto18 

Ficha de Artigos:  

 

Em cada uma das linhas pode visualizar as caraterísticas de cada artigo, para isso clicar em  

 

Nesta ficha é preciso ter em conta de que o seu preenchimento (NA INSERÇÃO)  tem 2 fases: 

1ª fase preencher os dados: Referência, Tipo de Artigo…, Descrição… e fotos 

Após INCLUIR, fica disponível os dados para a 2ª fase: 

Cores e Tamanhos, associados ao artigo inserido.  

Nas cores e tamanhos existe a possibilidade de definir uma referência com base da referência definida na ficha 

do artigo. 

A Referência e a Descrição do artigo são únicas, assim o sistema não permite repetir  dados iguais nestes 

campos. 

NOTA: no acesso os clientes têm a possibilidade de aceder à consulta do catálogo de artigos: 
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1ª FASE 

 

2ª fase 
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ENCOMENDA DE CLIENTE 

Esta tabela tem 2 fases na inserção: 1ªfase registar o cabeçalho com os dados apresentados, e só depois de 

INCLUIR fica disponível a 2ª fase de carregamento de artigos associados à nota de encomenda. 

1ª fase: 

 

Basta selecionar o cliente que os restantes dados são preenchidos automaticamente. 

 

 2ª fase 
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Carregar um artigo é simples, clicar em NOVO, usando os elevadores disponíveis nos campos indicados, a 

restante informação é preenchida automaticamente. Não esquecer clicar em INSERIR para registar o artigo e 

ATUALIZAR em caso de alteração de dados. 

Deve ser indicada, a quantidade de cada artigo encomendada: 

 

Na consulta das notas de encomenda pode visualizar as linhas dos artigos clicando em  

 

 

Estatística: 

Esta opção possibilita a consulta e tratamento de dados, com filtros e quebras, apresentando gráficos. 

Exemplo:  analisar as encomendas por descrição de artigo (pode seccionar mais que um campo, 

como por exemplo a data da encomenda) 
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Não esquecer clicar em aplicar  

A listagem apresenta-se agora agrupara por descrição do artigo: 

 

 

Clicar em  para resumir a informação, agrupada pelo campo selecionado. 
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Ainda pode condensar a informação usando os vários filtros apresentados: 

 

Clicando em cada uma das descrições apresentadas, é apresentado o detalhe dos lançamentos da nota de 

encomenda, desse artigo. 

Para visualizar o gráfico referente a cada uma das colunas de dados apresentadas,basta clicar em  

O gráfico, que pode ser configurável,  é-lhe apresentado noutro separador  
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Calendário: 

Não deixa de ser importante, para apoio no registo de compromissos. Este calendário tem a possibilidade de 

ser ligado ao GOOGLE Calendar, sincronizando os compromissos registados em ambos os módulos. Assim se 

registar no Google calendar um compromisso fica disponível, no calendário da aplicação, e vice-versa. 

 

 

O Software tem ainda a particularidade de ter um acesso personalizado, definindo GRUPOS, dentro de cada 

GRUPO definir os UTILIZADORES. Para cada GRUPO é também definido quais as aplicações que tem acesso, 

sendo implícito assim o UTILIZADOR pertencente a determinado grupo, os chamados privilégios de acesso: 
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Análise de vendas com gráficos já pré-definidos: 

 

 

 

 

 


