Manual de utilização; do Login
A tela de login possiu a funcionalidade de liberar acesso ao sistema
de acordo com o nível; do usuário; que está logando. Para que o
acesso seja permitido deverá ser informado o login do usuário; e a
senha respectiva.

O sistema irá testar se o login e senha de usuário; informados estão;
cadastrados e conferem, caso sim, será permitido acesso ao menu
principal do programa, caso contrário;, será exibida mensagem em
tela informando que o usuário; ou senha não; conferem, o foco do
cursor será apondado para o botão; de LIMPAR.

Apenas usuários; ativos poderã efetuar o login para entrar no sistema,
caso o usuário; este inativo será apresentada respectiva mensagem.

Manual de utilização; do Menu Principal
A tela principal trás; acesso por meio de um menu para as telas do
sistema, dentre as quais estão; Cadastros, Estoque, Vendas,
Relatórios; e Ajuda.

Ao selecionar uma das opções; do menu, será apresentado um
submenu que levará as funções; desejadas. Por exemplo: Clicando na
opção; Cadastros no menu, será apresentados os submenus de
funcionalidade Usuário;, Cliente e Produto, que poderá levar a
outros submenus com suas funcionalidades, as quais veremos
detalhadas e separadamente neste manual.

Manual de utilização; do Cadastro de Usuário;
O acesso a tela de cadastro de usuários; é feito por meio do menu
principal clicando na opção; Cadastros, submenu Usuários;,
submenu Cadastro de Usuário;.

Na tela de cadastro de usuário;, todos os campos são; de
preenchimento obrigatório;, e é importante lembrar que somente
usuários; que possuem nível; de Diretoria terão; acesso a esta
funcionalidade, por isto, é importante se atentar durante o cadastro ao
nível; de usuário; para que possa ter as devidas permissões; de acesso.
Após; o preenchimento dos dados deverá clicar no botão;
CADASTRAR.

Caso já exista um login cadastrado, será apresentada tela com
mensagem respectiva.

Caso contrário;, será apresentada tela com mensagem informando
sucesso no cadastro.

Ainda na mesma tela poderemos efetuar a alteração; de usuários;,
para isto, devemos primeiro realizar a consulta de qual usuário;
deverá ser alterado, clicando no botão; Consultar será apresentada a
tela para a consulta.

A consulta é feita por meio da digitação; do nome do usuário;
cadastrado no campo de texto e clicar no botão; Consultar, e, caso
não; seja preenchido nenhum, serão; apresentados todos os usuários;
cadastrados.

Dando um duplo clique na linha do usuário; que deseja alterar, a tela
de cadastro será preenchida com os dados do usuário; selecionado,
podendo ser realizadas alterações.; Ao término; das alteraçõees;
deverá clicar no botão; Alterar.

Será novamente testado se durante a alteração; foi utilizado login já
cadastrado, e caso sim, será apresentada a tela com a informação;
respectiva.

Caso contrário;, será apresentada teta de mensagem de sucesso na
alteração; do usuário.;

O sistema não; permite que sejam excluídos; usuários;, apenas que
sejam inativados, desta forma, usuários; inativos não; poderão; ter
acesso ao sistema quando efetuarem o login.

Manual de utilização; de Alteração; de Senha de
Usuário;
O acesso a tela de alteração; de senha de usuários; é feito por meio do
menu principal clicando na opção; Cadastros, submenu Usuários;,
submenu Alterar Senha.

Para que possa ser realizada a alteração; de senha de usuário;, é
necessário; ser informado o login que deseja realizar a alteração;,
informar a senha atual e informar a nova senha do usuário.;

Caso o login e ou senha atual informados não; confiram com que foi
cadastrado, será apretesentada tela de mensagem respectiva.

Caso contrário;, será apresentada tela com mensagem informando
sucesso na alteração; de senha.

Manual de utilização; do Cadastro de Cliente
O acesso a tela de cadastro de cliente é feito por meio do menu
principal clicando na opção; Cadastros, submenu Cliente.

Na tela de cadastro de cliente, alguns campos são; de preenchimento
obrigatório;, são; eles: Cliente Pessoa Física; ou Jurídica;, Nome ou
Razão; Social e CPF ou CNPJ. Após; o preenchimento dos dados
deverá clicar no botão; CADASTRAR.

Caso já o CPF/CNPJ informado cadastrado, será apresentada tela com
mensagem respectiva.

Caso contrário;, será apresentada tela com mensagem informando
sucesso no cadastro.

Ainda na mesma tela poderemos efetuar a alteração; de clientes, para

isto, devemos primeiro realizar a consulta de qual cliente deverá ser
alterado, clicando no botão; Pesquisa será apresentada a tela para a
consulta.

A consulta é feita por meio da digitação; do nome do cliente
cadastrado no campo de texto e clicar no botão; Pesquisa, e caso não;
seja preenchido nenhum, serão; apresentados todos os clientes
cadastrados.

Dando um duplo clique na linha do cliente que deseja alterar, a tela de
cadastro será preenchida com os dados do cliente selecionado,
podendo ser realizadas alterações.; Ao término; das alteraçõees;
deverá clicar no botão; Alterar.

Será novamente testado se durante a alteração; foi utilizado
CPF/CNPJ já cadastrado, e caso sim, será apresentada a tela com a
informação; respectiva.

Caso contrário;, será apresentada teta de mensagem de sucesso na
alteração; do usuário.;

O sistema não; permite que sejam excluídos; clientes, apenas que
sejam inativados, desta forma, clientes inativos não; poderão; ser
selecionados na venda do sistema.

Manual de utilização; do Cadastro de Cliente
O acesso a tela de cadastro de linha de produto é feito por meio do
menu principal clicando na opção; Cadastros, submenu Produtos,
submenu Linha de Produto.

Na tela de cadastro de linha de produto, o campo Linha do Produto é
de preenchimento obrigatório.; Após; o preenchimento dos dados
deverá clicar no botão; CADASTRAR.

Caso já exista no cadastrado uma liha de produto com o nome
informado, será apresentada tela com mensagem respectiva.

Caso contrário;, será apresentada tela com mensagem informando
sucesso no cadastro.

Ainda na mesma tela poderemos efetuar a alteração; de linha de
produto, para isto, devemos primeiro realizar a consulta de qual linha
de produto deverá ser alterada, clicando no botão; Pesquisa será

apresentada a tela para a consulta.

A consulta é feita por meio da digitação; do nome da linha de produto
no campo de texto e clicar no botão; Pesquisa, e caso não; seja
preenchido nenhum, serão; apresentadas todas as linhas de produto.

Dando um duplo clique na linha do produto que deseja alterar, a tela
de cadastro será preenchida com os dados da linha de produto

selecionado, podendo ser realizadas alterações.; Ao término; das
alteraçõees; deverá clicar no botão; Alterar.

Será novamente testado se durante a alteração; foi utilizado nome de
linha de produto já cadastrado, e caso sim, será apresentada a tela
com a informação; respectiva.

Caso contrário;, será apresentada teta de mensagem de sucesso na
alteração; da linha de produto.

O sistema ainda permite que sejam excluídas; as linhas de produto,
para isto, deverá ser realizada a consulta da linha de produto que
deseja excluir. Será apresentada a tela de cadastro preenchida com a
linha de produto selecionada na pesquisa, após; clicar no botão;
Excluir, serÃ¡ apresentada tela de confirmação; de exclusão;,
questionando se deseja realmente apagar a linha de produto
selecionada.

Caso seja clicado no botão; Não;, o sistema retornará para a tela de
cadastro de linha com os dados ainda preenchidos, podendo ainda ser
cancelada esta operação; clicando no botão; fechar. Caso seja clicado
no botão; Sim, a linha de produto será apagada e irá apresentar tela de
confirmação; da exclusão; da linha de produto.

