
5 Informações institucionais

Para chegar à página de informações institucionais, o usuário deve clicar no item denominado Empresa, geralmente localizado na seção de
configurações. Após clicar no item, o usuário será direcionado à seguinte tela:

5.1 Informações básicas

1 Nome da instituição. Conforme o tipo de instituição, o título poderá mudar.

2 Sigla

3 Tipo de instituição

4 Razão social

5 CNPJ da instituição

6 Instituição

7 Departamento

8 Endereço eletrônico

9 E-mail para contato

10 Campo para adicionar uma imagem ao lado direito da barra

1 Endereço da instituição

2 Bairro

3 CEP

4 Estado

5 Município

6 Telefone da empresa

7 Ramal

8 Fax



9 Horário de funcionamento da insituição

1 Nome do responsável técnico

2 Número do registro do responsável

3 Opção para cadastrar itens de insumo diretamente através do cadastro de insumo.

4 Opção para cadastrar itens de insumo através do cadastro do fornecedor.

5 Local para adicionar a descrição da imagem

6 Tabela para gerenciar imagens para documentos

5.2 Locais

Nesta aba o usuário poderá configurar locais para estoque de produtos:

1 Nome do local

2 Área do local

Caso o usuário deseje criar um local, ele será direcionado à tela de cadastro de locais:



1 Nome do local

2 Dimensões do local

3 Opção para adicionar arquivo

Após o cadastro, o usuário poderá alterar as informações do Local:

1 Itens existentes no local

2 Disponibilidade de itens em estoque

3 Campo para adicionar um local vinculado

4 Campo para cadastrar e depois adicionar um local vinculado

Para que as escolhas sejam salvas, o usuário deverá clicar no botão de adicionar.

5.3 Licenças

Nesta página o usuário poderá visualizar as licenças do sistema



1 Nome da instituição licenciada

2 Nome e chave da licença do processo

  Quando a chave da licença encontra-se na cor vermelha significa que a licença expirou.

3 Data da ativação da licença

4 Período de validade da licença

5 Nome do módulo adicional

6 Chave da licença de módulo adicional

  Quando não há uma chave em um campo significa que o módulo não está habilitado.

7 Ativação do módulo adicional

8 Tipo de licença

5.4 Informações adicionais

Nesta página, o usuário poderá gerenciar informações adicionais da instituição:

1 Missão da instituição

2 Visão da instituição

3 Valores da instituição

5.5 Histórico

Nesta página, o usuário poderá gerenciar informações sobre o histórico da instituição:

1 Histórico da instituição
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