Módulo Produção com Orçamento e lista de
Componentes integrados
1-

Lista Materiais
1.1- Importação e tratamento

Procedimentos:
1- Registar a lista de materiais no Pro100, escolhendo o formato “TXT”. Abrir o módulo de Produção e
selecionar o ficheiro correspondente. Após a seleção do tipo de listagem a imprimir (listagem
total=> opção “Listagem Conjunta” fazer “Reler”.
2- Tratar a lista importada, eliminando linhas importadas, definir as operações tipo e preencher campo
de observações. Caso se tenha sido definido no Pro100 a aplicação/posicionamento as orlas,
indicar aqui a referência genérica das orlas e respetiva espessura. Os casos particulares de orlas
diferentes deverão ser assinalados nas observações.
3- Para imprimir e exportar para o Opticoupe fazer “OK” (caso da exportação para o opticoupe
assinalar respetiva opção)

4- Caso pretenda adicionar mais tipos de orla, aceder a “Tab.Orla Ref.”
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1.2-

Impressão para a produção

1.3-

Importação direta pelo optimizador de corte, o Opticoupe

Aceder ao Opticoupe e selecionar “Importar” o ficheiro gravado após a impressão.
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2-

Orçamento
2.1- Importação e tratamento

Procedimentos:
1- Registar o orçamento no Pro100, escolhendo o formato “TXT”.
2- Abrir o módulo de Produção e selecionar a Sub-Janela “Orçamento” e indicar o ficheiro
correspondente a importar em “Ficheiro a Importar”.
3- Preencher os campos gerais do cliente, IVA, Desconto e Coeficiente de Orçamento (fator
multiplicativo do preço unitário importado do Pro100).
4- Preencher a coluna “Grupo” com as “Siglas de Grupo” respetivas, começando pela primeira linha.

Os diferentes itens de orçamento no Pro100 dividem-se em: Materiais, Componentes (ou
Acessórios), e Diversos (item resultante da introdução manual no orçamento de diferentes rúbricas,
como a montagem, limpeza, …). Tendo em conta que um Rodapé, um Tampo, uma Porta ou um
Eletrodoméstico podem ter origem numa associação de um “Material”, ou que também é possível
associar um Eletrodoméstico a partir da lista dos “Componentes”, há que proceder a uma
reclassificação dos diferentes itens.
No final o sistema agrupa todos os “materiais” numa única linha, o mesmo acontecendo com os
“acessórios”. Os restantes são apresentados individualmente.
Do exposto, e para simplificação, foram então definidas as seguintes siglas de grupo:
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m=material
a= acessórios
e= eletrodomésticos
r=rodapés
t=tampos
p=portas
d=diversos
n=não contabilizar

5- Podemos então inserir individualmente a “sigla de grupo” associada a cada linha, ou fazer o
preenchimento automático a partir da 1ª de forma descendente.
Ex: se a 1ª e 2ª linha está associada à sigla “m”, e digitarmos na 1ª linha a “sigla” “m” o sistema vai preencher todas
as linhas abaixo com esta sigla. Se entretanto colocarmos na 3ª linha a sigla “a” o sistema preenche todas as
restantes com “a”. O processo repete-se sempre que inserimos uma “sigla”.

Caso se pretenda alterar / inserir apenas uma linha, selecionar a opção “Alterar só uma Linha”
6- Ao fazer “OK” obtém-se uma pré visualização do orçamento.
7- Pode-se sempre retroceder e alterar quer as quantidades quer os valores unitários dos artigos.
Notar que aos “valores unitários” introduzidos o sistema vai ainda aplicar o “coeficiente de
Orçamentação”

8- Caso se pretenda adicionar memória descritiva, a mesma pode ser inserida manualmente na janela
em branco, ou por “Copy/Paste” dum ficheiro TXT.
CadTresD, Lda

Página 4

2.3- Impressão
Se se pretender a impressão do Logotipo da empresa, o mesmo deve ser adicionado na pasta “Produção”
com o nome “Logo” e extensão “jpg”
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3-

Lista de componentes
3.1- Importação e edição

Proceder como anteriormente, registando a lista de componentes no Pro100.
Proceder ao tratamento da listagem obtida, eliminando os componentes que não se pretendem listar (por
eliminação do “visto” na coluna “Incluir”.

3.2- Impressão
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