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Objetivo: Saiba como adicionar bipagem de produtos para mais de um local de estoque no Portal Web. Com a funcionalidade 
do estoque auxiliar, você poderá possuir mais de um local de armazenamento do estoque da loja. Assim, quando você adicionar uma 
bipagem de produtos, você terá a alternativa de escolher para qual local se destina a bipagem. 

Guia Prático

 

Acessar:

<Cadastro Geral>;
<Inventário>;

<Bipagem de Produtos>.

Acesse o Portal Web do seu 
computador, utilizando o seu 

navegador, recomendamos utilizar 
utilizar Firefox ou Chrome.

Como adicionar bipagem de produtos para mais de um local 
de estoque no Portal Web?

1. Na tela inicial do “Portal Web”, informe um usuário 
e senha válidos. Depois, clique em <Entrar>.

   O endereço de acesso para o Portal Web é o 
número do servidor da sua retaguarda, mais as 
informações de identificações, conforme o exemplo: 
“187.85.129.159/Gestor.Web/Autentificacao/login”.

O usuário utilizado para acessar o Porta Web deve 
ser o mesmo utilizado para o Cigam Lojas e Franquias!

2. Na tela do “Portal Web”, clique na opção <Cadastro 
Geral> no menu superior da aplicação.

3. Depois, clique na opção <Inventário> e em seguida 
<Bipagem de Produtos>.
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4. Na tela de “Inventário” clique em <Adicionar 
Bipagem>.

5. Na tela de “Cadastro de Bipagem”, selecione a 
loja, insira uma descrição e selecione para qual local de 
estoque está sendo feita a bipagem.

6. Na parte superior do sistema, você visualizará as 
informações como:

-Loja:loja na qual o usuário selecionou.
-Descrição: descrição para a bipagem.
-Data Cadastro:apresentará a data atual.
-Data Envio: apresentará a data de envio do inventário. 
-Usuário: apresentará o nome do usuário logado.
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7. Logo abaixo, na aba “Referência” insira a referência 
do produto e clique em <Enter>.

Ou se preferir, você poderá utilizar a tecla “F2” do seu 
teclado para procurar o produto em questão.

8. Você poderá teclar do seu computador da tecla 
“F2” ou se preferir, clicar no ícone da lâmpada, na parte 
inferior da tela: “Atalhos F2-Pesquisa de Produto”.

9. Uma tela de “Pesquisa de Produtos” será 
apresentada, você poderá buscar por: código de 
barras, referência, modelo, nome, cor.
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10. Você poderá visualizar os produtos e seus 
respectivos tamanhos. 

Para selecionar algum produto, clique na tecla “Enter” 
do seu computador.

11. Ao inserir a referência, defina a quantidade de 
produtos para cada numeração, como no exemplo da 
imagem ao lado.

12. Logo após, clique em <Incluir>.

Na aba “Cód.Barras” você poderá bipar ou 
informar o código de barras do produto.

Vale lembrar que não será possível efetuar 
a bipagem do produto utilizando a câmera dos 
dispositivos móveis. Para bipar os produtos você 
precisa de um leitor de código de barras.

   Ao selecionar a pesquisa de produtos, você 
visualizará a referência com todos os tamanhos. 
Podendo selecionar manualmente os tamanhos 
desejados. 

  Se você optar por adicionar a referência ou cód 
de barras do produto, uma grade de tamanhos 
será apresentada. Você poderá adicionar os 
tamanhos nos campos indicados na imagem ao 
lado.
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13. Ao inserir um produto o sistema apresenta a 
seguinte mensagem:”Produto inserido!”

14. Na parte inferior da tela, podemos visualizar a 
descrição do produto, contendo: referência, cód. barras, 
descrição, cor, tam., coleção, linha, artigo e qtd.

15. No cadastro de bipagem, você poderá 
editar e exluir a bipagem. Para isso clique nos ícones 
correspondentes. 
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16. Logo após, clique em <Fechar Bipagem>.

17. Ao finalizar, a seguinte mensagem será 
apresentada: Atenção: Deseja preparar a contagem para 
envio a loja? Para confirmar, clique em <Sim>.

Ao concluír a contagem de inventário, você deve entrar no aplicativo Gerencial no módulo <Cadastro Geral> e em
seguida <Cadastro de Inventário>, em seguida você deve clicar em <Enviar Bipagem>.
Ao concluír o passo anterior, você deve acessar o aplicativo PDV e acessar o módulo <Cadastro Geral>, e em seguida
<Cadastro de Inventário>por fim você deve fazer a confirmação da mesma.

Muito Bem! Agora você já sabe como adicionar bipagem de produtos para mais de um local de estoque no Portal Web. Boas vendas!


