FAQ#0000527

[como fazer] Como cadastrar modelo de veículo?
11/20/2019 12:04:46
FAQ Article Print
Category:

SIPAC::Transportes

Votes:

0

State:

public (all)

Result:

0.00 %

Last update:

16:49:26 - 08/26/2019

Keywords
cadastrar modelo veículo transporte

Artigo (public)
Procedimentos
Sistema: SIPAC
Módulo: Transportes
Perfil: Gestor de Transportes Global; Gestor Transportes Unidades; Gestor
Transportes Veículo
Cadastrar Modelo de Veículo
Esta funcionalidade permitirá aos gestores do setor de transporte cadastrarem
um modelo de veículo pertencente a Instituição. Será possível registrar no
sistema informações detalhadas sobre o modelo que será cadastrado incluindo
dados sobre a finalidade e características do veículo.
Para acessar a funcionalidade, acesse o SIPAC → Módulos → Transporte → Frota →
Cadastros → Modelo de Veículo → Cadastrar. O sistema exibirá a seguinte tela:
Para realizar o cadastro de um modelo de veículo, os seguintes parâmetros
deverão ser informados:
Gênero: Informe o gênero do veículo, selecionando uma das opções presentes
na lista correspondente a este campo; Espécie: Refere-se a espécie de veículo
que deseja cadastrar. Para informar este campo, selecione uma das opções
presentes na lista; Tipo: Selecione o tipo de veículo que deseja cadastrar na
lista referente a este item; Procedência: Informe a origem do modelo do
veículo; Marca: Selecione a marca correspondente ao modelo a ser cadastrado;
Modelo: Informe o modelo do veículo desejado; Anos Modelo: Forneça o Ano
Modelo do veículo e o Código FIPE, nos seus respectivos campos. Para inserir o
ano modelo no cadastro, clique em Adicionar. O sistema listará o ano modelo na
Lista de Ano Modelo, assim como mostra a tela acima.
Caso deseje, o usuário poderá ainda acrescentar dados específicos sobre o
modelo do veículo:
- Cilindradas: Defina a quantidade de cilindradas do veículo em cm³
(centímetros cúbicos);
- Potência: Forneça a potência do veículo em cv (cavalo vapor);
- Tara: Informe o peso do veículo em quilogramas (Kg);
- Qt. de passageiros: Defina a quantidade de passageiros que o modelo
comporta, incluindo o motorista;
- Qt. de dígitos no hodômetro: Se desejar, informe a quantidade de dígitos no
hodômetro, que correspondem a quilometragem já percorrida pelo veículo;
- Capacidade do tanque: Informe a capacidade do tanque (em litros);
- Capacidade de tração: Forneça a capacidade de tração do modelo (em Kg);
- Capacidade de carga: Insira a capacidade de carga do modelo;
- Consumo médio: Caso deseje, forneça o consumo médio do modelo (em Km/l)
Fórmula: (consumo mín. gasolina + consumo mín. álcool)/2;
- Bagageiro/Carroceria (m): Forneça o tamanho do bagageiro em metros, segundo
as dimensões de Altura, Largura, Profundidade e Volume.
Caso deseje, o usuário poderá remover o ano modelo inserido no cadastro. Para
realizar esta operação, clique no ícone . A seguinte caixa de confirmação será
exibida:
Para confirmar a operação, clique em OK. O ano modelo será removido da tela.
Para confirmar o cadastro do modelo de veículo, clique em Cadastrar. O sistema
apresentará a seguinte mensagem de sucesso:
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