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Manual do Sistema AGPhoto
Primeiro acesso ao sistema
Sempre que iniciar o sistema será pedido
que coloque um usuário e senha para poder
acessar, esse usuário e senha são individual
para cada funcionário, criado no momento
do treinamento com a empresa.

Após o login, é apresentada a tela principal
sem informação alguma, essa área de trabalho permite que você organize os ícones das
telas que vão ser mais utilizadas no sistema,
criando atalhos para facilitar o acesso.

Menu e barra lateral
Arquivos: Dentro de arquivos estão localizados cadastros de contratos, eventos, brindes,
lançamentos, laboratório, viagens, fornecedores, hotéis, clientes e equipamentos.

A interface ícones, na barra lateral direita do
sistema, que auxiliam, caso precise entrar em
contato com a empresa. O 1º ícone é o chat,
onde poderá pedir ajuda sem precisar do telefone, o 2º é o Teamviewer, que é o acesso
que precisamos para poder conectar no seu
computador, e abaixo dele são os ícones para
acessar as nossas redes sociais e a central
do Formando.
Na barra superior, os menu apresenta os
acessos aos recursos do sistema. Todas as
funcionalidades principais podem ser acessadas através deles.

Além desses cadastros também temos os auxiliares, que são outros cadastros que poderão ser utilizados dentro das outras telas do
sistema.
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Financeiro: é onde encontrará tudo o que
é preciso para ter o controle das suas contas, tanto a pagar, como as contas a receber
também, e ter o controle das despesas da sua
empresa.

Formandos: onde estão localizados os cadastros relacionados ao formando, fichas,
álbuns, visitas e os agendamentos caso
os formandos queiram uma visita.

Relatórios: apresenta acesso aos relatórios
de todas as telas, de maneira fácil, sem precisar abri-las.

Estoque: onde ficam localizadas as funções
necessárias para controlar o estoque da sua
empresa e cadastrar todos os produtos que
são fechados nos contratos.
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