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Acesso ao Sistema
Ao acessar o link será solicitado o usuário e a senha

Tela inicial do sistema
Na tela inicial, temos as opções de acesso no menu lateral

Consulta de produtores
Para consultar os produtores, clicar na aba CONSULTAR PRODUTOR
Será aberto uma janela onde podemos consultar os produtores através do CPF ou CNPJ

Serão informadas as explorações do produtor ou empresa.

Registro de Temperatura
Para registro da temperatura, clicar na aba MEDIÇÃO DE TEMPERATURA
Consultar a revenda pelo nome. Pode-se utilizar o simbolo % para localizar a revenda de
determinado município.

Após selecionar a sua revenda, clicar no botão NOVO REGISTRO
Será aberta uma janela onde serão lançados os dados da leitura
Após realizar o lançamento dos dados, clicar no menu superior esquerdo.

Irá abrir as opções:
 Salvar mais um registro (Salva o registro atual e retorna para lançamento de outro registro)
 Salvar registro (Salva o registro atual)
 Cancelar (Cancela a inclusão do registro)
Após clicar em salvar, a janela apresenta as opções de Incluir novo registro, Alterar o
registro atual, Excluir o registro, Atualizar o registro e Sair do registro

Ao clicar em Sair o sistema retorna a tela de Medição de temperatura. Caso deseje incluir o
registro da tarde, por exemplo, basta clicar duas vezes sobre o registro para editá-lo, clicando no
Menu superior esquerdo.

Lançamento de entradas e saídas de produtos
No menu lateral esquerdo temos a opção PRODUTOS
Ao clicar sobre a aba, serão abertas duas opção de registro:
 Notas fiscais de saída
 Notas fiscais de Entrada

Entrada de produtos

Ao clicar em NOTAS FISCAIS DE ENTRADA, teremos a opção de fazer o lançamento do
recebimento dos produtos pela revenda.

Devemos pesquisar a revenda e clicar em NOVA ENTRADA.
Será aberta a janela para lançamento dos dados.

Deverão ser informados os dados solicitados. A chave da Nota Fiscal não é campo
obrigatório, porém se a revenda possui leitor de código de barras, em breve os dados da nota serão
importados diretamente ao sistema.
Na aba PRODUTO deve-se abrir as opções e selecionar o produto que será dada entrada.

Podemos utilizar o simbolo %para localizar mais facilmente o produto a ser incluído.

Após selecionar o produto, prosseguimos com a inclusão dos dados.
Clicar no botão verde SALVAR para incluir essa informação. Caso a nota fiscal possuir mais
de um produto, deve-se selecionar o produto na Aba PRODUTO e repetir a operação.

Após incluir todos os produtos, clicamos no botão verde SALVAR no canto superior
esquerdo.
Caso seja identificada alguma inconsistência no lançamento, podemos editar ou excluir a
informação.

Após conferência dos dados, clicamos no botão verde PROCESSAR, para que os dados
sejam enviados.
Após processarmos os dados podemos imprimir o comprovante de entrada no botão cinza no
canto inferior esquerdo.

Saída de produtos

Retornando ao menu lateral esquerdo, clicamos na aba NOTAS FISCAIS DE SAÍDA.
Selecionamos a revenda, e clicamos no botão NOVA SAÍDA.
Informar o número da nota fiscal de saída e a data da emissão da nota. Clicamos em inserir.

Informamos a série da nota fiscal, selecionamos se a venda é para Dentro do Estado ou Fora
do Estado.
Preenchemos com os dados de CPF ou CNPJ. Caso a venda tenha que ser autorizada, por
exemplo, venda de vacina fora da etapa, a autorização deverá ser selecionada.
Caso a venda necessite de receituário, deverá ser selecionado o número da receita.

Após selecionar o produto, incluir os dados da partida e a quantidade de doses, clicar no
botão verde SALVAR ao lado da quantidade.
Caso deseje incluir mais um produto, basta digitar os dados do novo produto e clicar no
botão verde SALVAR ao lado da quantidade.
Após incluirmos todos os produtos, clicamos no botão salvar no menu superior.
Se os dados estiverem corretos clicamos no botão PROCESSAR

Caso deseje, pode ser impresso o comprovante de lançamento, no botão cinza, no canto
inferior esquerdo.
No menu lateral esquerdo, temos a opção INSUMOS disponível para as empresas que
comerciam insumos para realização de exames.
O procedimento é o mesmo utilizado para PRODUTOS.
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