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Objetivo: Saiba como proceder para cadastrar local  de estoque no Portal Web. Com essa funcionalidade, você poderá 
consultar e pesquisar os locais de estoque de qualquer computador, buscando a facilidade, o Portal Web funciona independente 
do aplicativo Gerencial. 

Guia Prático

 

Requisitos:

Acessar: 
<Cadastro Geral>;

<Local Estoque Auxiliar>.

Acesse o Portal Web do seu 
computador, utilizando o seu 

navegador, recomendamos 
utilizar Firefox ou Chrome. 

Como cadastrar 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 identificação, conforme o exemplo: 
“187.85.129.159/Gestor.Web/Autentificacao/
login”.

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

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

3. Logo em seguida, clique em <Local Estoque 
Auxiliar>.

Para acessar o módulo é preciso ter permissão. 
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5. Insira o identificador da loja, logo em seguida, 
informe uma descrição para o local de estoque. 

6. Ao lado, você poderá definir se o local do estoque 
que você está cadastrando é um local “Padrão”. 

Se não houver nenhum outro local de estoque auxiliar, 
e você selecionar a opção <Padrão>, toda a movimentação 
de estoque saíra do estoque padrão ativo.

É importante sinalizar que somente um local da 
loja poderá ser padrão no sistema. Caso você tente 
cadastrar dois locais de estoque padrão, o sistema 
apresentará a seguinte mensagem: “Já existe um 
estoque auxiliar padrão. Deseja alterar este estoque 
auxiliar para o padrão?”

4. Na tela de “Local de Estoque Auxiliar”, clique em 
<Cadastrar Local>. 

   Para cadastrar um local de estoque, você precisa 
ter ativado o parâmetro no aplicativo Gerencial. 
Em caso de dúvidas, acesse o guia:”Como ativar 
parâmetro para utilizar estoque auxiliar?” N°918.
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8. Logo após, clique em <Incluir Cadastro>.

9. Ao finalizar o cadastro com sucesso, a seguinte 
mensagem será apresentada: “Atenção: Local Cadastrado 
com Sucesso.” Para finalizar, clique em <Ok>.

Muito Bem! Agora você já sabe como cadastrar local de estoque no Portal Web. Boas vendas!

7. Ao selecionar em verde a opção “Ativo”, você estará 
informando para o sistema, que o local de estoque que está 
sendo cadastrado, está ativo para a loja.


