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Objetivos do Documento 

 

O objetivo deste manual é fornecer uma base de conhecimento aos usuários do sistema 

SMARam, tornando-os capazes de utilizar as atividades relacionadas ao controle, consulta e 

geração de AF/OS, com base nas mudanças realizadas na rotina. 

 

Mudanças 

Gerenciamento de AF/OS 

A partir da próxima versão do sistema, o usuário poderá realizar o controle de AF/OS em 

uma única tela de acesso, tendo essa unificada várias rotinas em uma. As seguintes ações 

poderão ser realizadas: 

• Consulta de AF/OS 

• Geração de AF/OS 

• Cancelamento 

• Controle de Fornecimento 

 

Para acesso da rotina, foi criado um novo menu chamado “Gerenciamento de AF/OS”, 

conforme anexo: 

 

http://www.smarapd.com.br/
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Ao acessarmos a nova rotina, a seguinte tela será aberta: 

 

 

 

A tela apresentada comporta agora as rotinas unificadas de Processo Comum/Registro de 

Preços referente a AF/OS, onde os filtros poderão ser realizados a partir do próprio grid, 

mantendo os registros e filtros armazenados para quaisquer outras ações conforme desejado. 

Vide exemplo abaixo: 

 

http://www.smarapd.com.br/
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Acesso aos filtros 

 

 

Aplicação de filtros 

http://www.smarapd.com.br/
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Resultados da consulta 

 

Após a realização da consulta, as ações serão apresentadas no grid através da coluna “Ações”. 

As seguintes opções estarão disponíveis: 

• Impressão 

• Visualizar Itens 

• Cancelar AF/OS 

• Alterar data da AF/OS 

• Visualizar Empenhos 

• Controle de Fornecimento 

 

Assim, as rotinas poderão ser acessadas de modo simples e rápido sobre a AF/OS desejada. 

  

 

 

 

http://www.smarapd.com.br/
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Geração de AF/OS 

Para a geração de uma nova AF/OS, devemos acessar a rotina através do botão “Incluir novo 

Registro” .  

Na sequência, será apresentada uma tela para escolha do tipo de inclusão, sendo AF/OS de 

Processo Comum ou Registro de Preços. 

 

 

 

Após acessarmos esta nova tela de inclusão, o grid será iniciado com um valor padrão no 

filtro, apresentando todos os empenhos do exercício corrente. Assim, caso seja necessário 

realizar um novo filtro, ou acrescentarmos mais filtros, basta acessarmos a opção no grid 

conforme já apresentado aqui.  

 

http://www.smarapd.com.br/
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Nesta nova rotina, será possível realizar a geração de mais de uma AF/OS, bastando 

selecionarmos quais os empenhos desejados, conforme exemplo: 

 

Com os registros já selecionados, basta clicarmos no botão “Gerar AF/OS” . 

Após a geração, o sistema irá direcionar as ações para a guia “AF/OS Geradas”, podendo a 

partir desta realizarmos a impressão ou visualização dos itens. 

 

 

 

Visualização de AF/OS e outras informações 

A tela para apresentação dos dados da AF/OS poderá ser acessada através de um duplo clique 

no registro(linha) do grid, conforme exemplo: 

http://www.smarapd.com.br/
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Mais Filtros 

Algumas opções para a realização de filtros foram adicionadas na opção “Mais Filtros”  

A seguinte tela será aberta para a aplicação dos filtros: 

 

 

 

http://www.smarapd.com.br/
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Permissões de Acesso 

As permissões de acesso para as ações apresentadas na rotina, poderão ser adicionadas ou 

removidas pelos administradores do sistema no cadastro de usuário, através da rotina de 

permissões avançadas. Vide anexo abaixo: 

 

 

Ao acessarmos as permissões avançadas, a seguinte tela será apresentada, podendo a partir 

dela adicionar  ou remover  as permissões do usuário: 

 

 

http://www.smarapd.com.br/

