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Objetivo: Saiba como consultar inventário no sistema Cigam Lojas e Franquias. Com essa funcionalidade, você poderá 
consultar um inventário a partir da consulta de período e homologação das lojas cadastradas anteriormente.

Guia Prático

 

Requisitos:
Estar no aplicativo Gerencial

 
Acessar:

<Cadastro Geral>;
<Consultar Inventário>.

Versão:
6.9.2283Como consultar um inventário?

1. No aplicativo Gerencial, clique em <Cadastro Geral> 
logo clique em <Cadastro Inventário> .                  

2. Insira um usuário e senha válidos. Em seguida clique em 
<Acessar>.

3. Na tela <Pesquisa de Inventário> utilize os filtros na 
parte superior da tela, após clique em <Procurar>.        

   Você poderá filtrar sua pesquisa através do 
“Período”, “Tipo de inventário” e “Tipo de 
homologação”.
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4. Na mesma tela, a listagem de produtos presentes na 
pesquisa selecionada será exibida, selecione o ícone de edição 
da loja desejada.

5. Na tela de <Inventário>, o inventário selecionado será 
apresentado com suas respectivas informações. Para consultar 
o inventário em questão clique em <Consultar inventário>.

6. Na tela  <Consulta inventário>, serão apresentados 
todos os produtos que compõem o inventário selecionado.

Na parte superior da tela serão apresentados os resultados:
“Total estoque inventário”: serão apresentados a 

contagem total de produtos adicionados no inventário.
“Total faltas”: serão apresentados as faltas na contagem 

dos produtos do inventário.
“Total sobras”: serão apresentados os produtos que estão 

sobrando na contagem do inventário.

  Você poderá gerar alguns relatórios, como:
“Relatório de faltas”, “Relatório de sobras” e 
“Relatório de auditoria”.
Você também poderá consultar a análise de sobras 
e faltas no sistema.
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8. Na tela de  <Consulta/Edição Referências>, você 
poderá visualizar toda a movimentação do produto na 
contagem de inventário.

Ao lado haverão todas as contagens do produto em 
questão, para visualizar as informações você deverá selecionar 
o ícone de edição do código escolhido, no centro da tela você  
poderá visualizar algumas informações do produto.

“Contagem Anterior”, “Entrou”, “Saiu” e “Total” e também, 
“Contagem Atual”, “Consignado”, “Conserto” e “Total”.

Muito Bem! Agora você já sabe como visualizar inventário no sistema Cigam lojas e Franquias.  Boas vendas!

7. Para visualizar a contagem de um produto, selecione o 
ícone de edição do produto em questão.


