
  

  

    

    

Manual do Usuário    

Apresentação – Relatório de Recebimento de material 

no Estoque 

 

Apresentaremos o Relatório de Recebimento de material no 

estoque do Sistema de Gerenciamento de Obras - BOX, 

proporcionando orientação para o uso das funcionalidades.     

 

     

1.1. Informações Importantes:    

1. Para cada perfil existe uma limitação de acesso, ou seja, os 

módulos são liberados de acordo com o perfil cadastrado de 

usuário.   

2. O cadastro de usuário no BOX é personalíssimo, ou seja, 

sua operação é sob a responsabilidade da pessoa natural que 

opera o sistema, tendo como consequência a responsabilidade 

pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais poderão ser 

passíveis de apuração civil, penal e administrativa.    



  

  

    

    

3. É destinado a pessoas naturais que participem de obras 

junto à empresa ou órgão público que adquirir o sistema, 

independente de vinculação a pessoa jurídica.    

4. Provavelmente, na medida em que for solicitado ou tiver 

necessidade haverá novas funcionalidades e com isso o sistema 

sofre atualizações e o manual também deverá ser versionado.   

5. Até que as funcionalidades indicadas no item anterior 

estejam disponíveis, este manual deve continuar tendo validade 

para uso.    

   

1.2. Apresentação do Relatório de Recebimento de material no 

Estoque 

1. O Relatório de Recebimento de material no estoque tem a 

finalidade de aferir a quantidade de materiais recebidos e pendentes 

de recebimento para o estoque. Através desse recurso é possível 

manter um melhor controle do fluxo de entrada de insumos no 

estoque. 

1.3. Utilizando o recurso: 

  

1.  Pra utilizar o relatório, primeiramente é importante que seja 

acessado o módulo de Entrada de Material que fica em 

Estoque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

    

    

2. Na parte de filtro simples selecione o período que deseja 

acompanhar os recebimentos de materiais para estoque, se 

deseja ver materiais a serem recebidos deixe marcado a caixa 

de seleção Aguardando Chegar e/ou marque Recebidos para 

visualizar os materiais já recebidos no estoque: 

 

3. Para o exemplo vamos ver apenas o recebimento de materiais 

para obras já concluídos, clique sobre o ícone de ferramenta 

para acessar os filtros avançados: 

 

4. Para os filtros avançados é importante que selecione o estoque 

que deseja ver o relatório de recebimento e no filtro de material 

ou no de material por nome caso seja necessário ver relatório 

de algum material em específico, no caso desse último, servirá 

para definir um filtro genérico de busca, aonde será retornado 

no resultado da busca todos os materiais com a descrição 



  

  

    

    

desejada. É necessário também mudar o tipo de relatório para 

Listagem de materiais. Após definir os filtros necessários clique 

sobre o botão de filtrar para mostrar o relatório na tela: 

 

 

 

 

5. O relatório aparecerá de acordo com os filtros definidos 

anteriormente.  

 


