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Artigo (public)
Procedimentos
Sistema: SIPAC
Módulo: Transportes
Eu posso negar requisição depois de autorizar?
Esta versão do sistema não dá suporte a negar reservas já autorizadas, sendo
possível apenas seu cancelamento, alteração ou remoção. A requisição poderá
ser feita novamente após a remoção ou cancelamento.
A operação tem como finalidade permitir que o gestor consulte as reservas dos
veículos selecionados para os deslocamentos cadastrados no sistema. Por meio
desta funcionalidade, será possível alterar os dados da reserva, cancelar ou
removê-las de acordo com o critério do usuário.
Para utilizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Transportes →
Deslocamento → Requisições de Veículo → Listar/Alterar.
Perfil: Gestor Transportes Reserva Deslocamento, Gestor Transportes Global
O sistema exibirá a tela que permite realizar a Busca de Reservas.
Alterar Reserva
Caso queira modificar os dados de uma determinada reserva, clique no ícone .
Após alterar os dados necessários, clique em Alterar. Uma mensagem de sucesso
será exibida confirmando o procedimento realizado:
Remover Reserva
De volta à tela com as Reservas Listadas, o sistema também possibilitará que o
gestor remova uma reserva de veículo cadastrada no sistema ao clicar no ícone
. Clique em OK para confirmar a remoção da reserva. Feito isso, uma mensagem
de sucesso será exibida confirmando a exclusão da reserva de veículo no
sistema, conforme exemplificado abaixo:
Cancelar Reserva
Esta ação permite que o usuário cancele determinada reserva de veículo,
fazendo com que a reserva escolhida seja cancelada e o veículo seja liberado
para ser incluindo em novas requisições no mesmo período. Para isso, clique no
ícone
Clique em OK para confirmar. A mensagem de sucesso abaixo será então
fornecida:
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