
MÓDULO – ORDEM DE SERVIÇO

Neste manual você vai aprender a gerar, administrar um Ordem de Serviço no módulo do
Sistema SG Master. Lembramos que obviamente você precisa ter esse módulo habilitado
no seu sistema. Vamos lá!

CADASTRO DE UM SERVIÇO NO SISTEMA

Para que você possa lançar serviços em uma OS, você tem que ter cadastrado Serviços
em seu sistema, por isso, vamos ver como fazer esse cadastro.

Abra o  MENU SG Master (Retaguarda Administrativa), e clique em  ESTOQUE, depois
clique em NOVO-F4 para cadastrar um serviço:

Vai abrir a tela a seguir, a primeira coisa é mudar a Aplicação do Produto, clicando na lupa
azul, escolha a opção SERVIÇOS, conforme as imagens a seguir:

Depois clique em CONFIRMAR-F8



Agora você vai ter que colocar o código de NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços), é
melhor que você veja o NBS mais adequado com o seu profissional contabilista. Porém
no sistema temos a tabela de  NCM (para produtos) e  NBS (para serviços), se desejar
fazer a procura nela, fique a vontade, só clicar na lupa correspondente.

A seguir,  clique  em  cima  em  TRIBUTAÇÃO e  coloque  a  tributação  correspondente.
Depois clique em GRAVAR-F8. Agora podemos ir para o Módulo ORDEM DE SERVIÇO,
vamos lá! Clique no ícone do módulo conforme abaixo.

Vai abrir a Tela a seguir, Clique em Ordem de Serviço para abrir uma nova OS:



Você verá a tela a seguir, clique em NOVO-F4, para iniciar uma nova OS.

Comece colocando o nome do funcionário que vai gerenciar o atendimento e, se houver,
o vendedor que está comercializando o serviço.

Inclua o cliente na Ordem de Serviço, se o cliente já estiver cadastrado, basta clicar na
lupa,  procurar  o  cliente  e clicar  2x  em cima do nome dele.  Se o cliente não estiver
cadastrado clique em INCLUIR-F4 para cadastrar um novo cliente.



Depois,  escreva no  campo “Dados do Objeto/Solicitação”,  em “Defeito/Solicitação”
todas as características da solicitação do cliente, defeitos encontrados nos objetos que
serão avaliados para confecção do orçamento de serviço, etc. Tudo que seja relevante
para execução do serviço. Inclusive possíveis condições.

A seguir,  clique  em  INCLUIR-F4 para  colocar  na  OS  todos  os  serviços  e  produtos
inerentes  à  prestação  do  serviço,  inclusive  tarifas  de  visitas  técnicas  se  forem
necessárias.  A  cada  serviço  e/ou  produto  que  lançar  na  OS,  indique  também  o
funcionário, técnico ou mecânico que será responsável pela avaliação, mão de obra ou
instalação.

Se  desejar,  escreva  algo  que  seja  relevante  para  o  serviço  e/ou  produto  no  campo
Observações do item, altere o preço e quantidade se for o caso e clique em GRAVAR-
F8.  Se  precisar  lançar  mais  serviços  ou  produtos  repita  a  operação,  neste  exemplo,
vamos colocar um serviço e um produto (uma peça) necessária para execução ou reparo.



Como pode verificar, a Ordem de Serviço está preenchida, você tem a opção de apenas
GRAVAR,  se  for  adicionar  mais  peças  ou  fazer  outras  alterações  necessárias,
GRAVAR/IMPRIMIR,  se  desejar  gravar  e  imprimir  a  OS para  entregar  ao  técnico  ou
mesmo  ao  cliente  como  um  orçamento  para  análise  e  aprovação,  ou,  na  opção  de
GRAVAR/FINALIZAR/IMPRIMIR, quando o cliente já aprovou o orçamento e vai pagar o
valor referente ao procedimento. 

Na OS, você pode mudar o status (Situação)da OS com as opões que vemos na imagem
abaixo:



Ao gravar e imprimir, teremos alguns modelos de impressão, a Ordem de Serviço pode
ser impressa em formato A4 ou filipeta (Impressora Térmica).

Inclusive, o sistema permite que imprima etiquetas com o número da OS para colocação
no equipamento que será trazido para a assistência técnica para evitar problemas de
perdas de peças ou trocas de equipamentos dentro da sua oficina.



Para finalizar a OS e receber o valor referente aos serviços e produtos, abra a OS e clique
em GRAVAR/FINALIZAR/IMPRIMIR-F10. O sistema vai perguntar se deseja faturar esta
ordem de serviço. Se desejar fazer no próprio módulo clique em  SIM, você pode fazer
isso no CAIXA (Nota Manual ou NFC-e ou SAT), usando a função IMPORTAR O.S.
Neste  exemplo,  optamos  por  faturar  no  próprio  módulo  de  OS,  lembramos  que
obviamente ele finalizará apenas os serviços e não os produtos, pois produtos podem ser
finalizados como cupons fiscais de PRODUTOS. 

Em seguida, abrirá a tela para escolha da forma de pagamento usada para quitação dos
serviços,  note  que  ele  está  quitando  no  módulo  OS  apenas  os  serviços,  pois  os
produtos serão quitados no módulo PDV de escolha do cliente.

Agora, basta se dirigir ao módulo PDV no qual importe a ordem de serviço, o sistema
quitará apenas os produtos. Neste exemplo faremos uma Nota Manual.



Finalize a OS igual a uma venda normal, quando der ENTER ao lado do número da OS
no alto da tela do PDV o sistema carregará os PRODUTOS constantes nela.

FUNÇÕES ADICIONAIS DA ORDEM DE SERVIÇO

AGENDAMENTO:

Se  desejar  agendar  uma  ordem  de  serviço  diretamente  na  Agenda,  abra  a  OS
diretamente pela agenda de compromissos: 

Marque a data em que precisa agendar o evento. Clique em  Incluir-F4.  Preencha as
principais informações e clique em GRAVAR-F8



Clique em cima do agendamento, depois clique em IMPORTAR – F8, o sistema vai abrir
uma nova OS para preenchimento, então, é só seguir o passo a passo que vimos no
decorrer deste manual. A ordem de serviço ficará vinculada ao agendamento, poderá ser
impressa a ordem de agendamentos do dia para que o técnico possa organizar suas
visitas.

RELATÓRIOS

O módulo OS possui inúmeros relatórios para facilitar sua gestão, navegue para conhecê-
los, como todos os relatórios oferecem pré-visualização, faça testes para identificar quais
relatórios atendem melhor sua necessidade.



O módulo também permite incluir um Laudo de atendimento. Para isso clique no botão
LAUDO-F11. 

Você também pode cadastrar serviços no próprio módulo ORDEM DE SERVIÇO, clique
no botão SERVIÇOS conforme a imagem a seguir:

Para cadastrar, preencha os dados necessários e clique em GRAVAR-F8

Inclusive  o  sistema calcula  comissão  individualizada  por  serviço  prestado  ou  produto
vendido. Na mesma OS vários técnicos podem ganhar comissão para serviços prestados
distintos.



OUTRAS CONFIGURAÇÕES

O módulo pode calcular serviços por HORA TRABALHADA:

É possível colocar uma mensagem fixa em todas as OS, de acordo com sua necessidade,
pode-se  imprimir  em  uma  folha  duas  OS.  Também  é  possível  carregar  informações
adicionais dos clientes. Veja na imagem a seguir.

O módulo também permite que sejam criados campos específicos para identificação da
Ordem de serviço para facilitar o atendimento. Por exemplo, para uma oficina, poderiámos
colocar  dados  tais  como:  VEÍCULO,  PLACA,  RENAVAM,  etc.  Para  uma  assistência
técnica, campos como: NÚMERO DE SÉRIE, MODELO, FABRICANTE, etc. O sistema
permite até 20 campos configuráveis a sua escolha.

Veja na imagem a seguir.



Outras configurações sobre financeiro e senhas para bloqueios podem ser configuradas,
ao final  das configurações desejadas, clique em GRAVAR-F8 para que suas escolhas
passem a entrar em vigor.

Nosso  objetivo  é  lhe  fornecer  informações  suficientes  para  que  tire  proveito  da
ferramenta, com autonomia suficiente para não ficar dependente do suporte para qualquer
operação,  no  entanto,  conte  sempre  com o  nosso suporte  para  tirar  dúvidas  e  fazer
treinamentos adicionais. Lembre-se, você é muito importante para a nossa empresa.

Para saber mais, acesse:

www.logicasistema.com

http://www.logicasistema.com/

