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Objetivo: Este guia tem como objetivo demonstrar como realizar o inventário da loja através do telefone celular. Com 
essa funcionalidade, torna-se mais prático realizar esse procedimento utilizando o Portal Web do sistema de Lojas e Franquias 
Cigam Gestor.

Guia Prático

 

Requisitos:
Estar logado no Portal Web.

 Acessar:
<Cadastro Geral>;

<Inventário>.
Acesse o Portal Web do seu
computador. É recomendado

utilizar Firefox ou Chrome.Como realizar o inventário pelo celular?

1. Após entrar no sistema pelo “Portal Web” através 
do celular, clique no local indicado <         > para acessar o 
inventário.

2. Após abrir a aba com as opções de módulos, clique em 
<Cadastro Geral>  para acessar o inventário. 

3.  Clique em <Inventário> e logo clique na opção 
<Bipagem de Produtos>.

Cada Rede possui seu acesso individual, caso não 
saiba o seu, entre em contato com nosso Suporte.
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4.  Clique em <Adicionar Bipagem> para começar a 
inserir os produtos ao Inventário.

5. Selecione a “Loja” que deseja realizar o inventário e 
adicione uma descrição para identificar o mesmo.  Em seguida, 
clique em <Incluir Bipagem> .

6. Preencha todos os campos da tela de bipagem na aba 
“Referências” e logo clique em <Incluir>.

Em “Referência” você poderá usar a tecla de atalho 
F2 para visualisar todos os produtos disponíveis e 
logo selecionar o desejado.



3

3

8. Após incluir cada produto, o sistema apresentará a 
característica dele, nessa tela é permitido “Excluir” o ítem 
selecionado, ou “Editar” a quantidade do mesmo.

9. Assim que todos os produtos estiverem selecionados, 
logo abaixo deles você precisará selecionar a opção:

<Excluir Bipagem> para excluir todos os produtos já 
selecionados e começar novamente a contagem;

<Fechar Bipagem>  para finalizar os processo de 
contagem.

7. Preencha as quantidades de cada tamanho do produto 
selecionado e logo clique em <Incluir>.

Para continuar incluindo os produtos no 
inventário, repita este processo quantas vezes for 
necessário.
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Muito Bem! Agora você já sabe como realizar o inventário pelo celular.  Boas Vendas! 

10. Ao clicar em “Excluir Bipagem” para finalizar o 
processo, o sistema irá sinalizar se realmente você deseja 
preparar a contagem para envio a loja. Clique em <Sim> para 
confirmar. 

10. Bipagem finalizada, clique em <Ok>.


