Relatórios Governo CE
Foi publicado o projeto de inclusão e melhoria de relatórios no Good Manager, solicitado na
licitação do Governo do CE.
Novos relatórios:


Relatório de Cartões Bloqueados por Motivo de Bloqueio: Relatório para
visualização dos cartões bloqueados por um determinado motivo.



Relatório de Cartões por Situação: Relatório para visualização dos cartões conforme
a sua situação (ativos, bloqueados e cancelados).



Relatório de Gestores por Órgão: Relatório para visualização de uma relação de
gestores por Órgão, contendo nome, tipo de acesso e e-mail;

Melhorias:


Resumo Consolidado do Orçamento: Inclusão do atributo Valor Total do Orçamento
-> Disponibilizar para o cliente, no sistema Goodmanager, o Resumo Consolidado do
Orçamento, com novos atributos totalizadores.



Resumo Consolidado do Orçamento: Alteração da nomenclatura dos descritivos de
valor -> Disponibilizar para o cliente, no sistema Goodmanager, no Resumo
Consolidado do Orçamento, novas nomenclaturas para os descritivos dos valores;

Melhorias no Controle Orçamentário


Clientes com uma Frequência Orçamentária Anual, a partir desta publicação, terão
disponíveis um menu onde será possível visualizar mês a mês o saldo disponível para
o Controle Orçamentário, conforme telas abaixo:



Regra de Controle Orçamentário:



Visualização do Orçamento Mês: O valor do orçamento global será distribuído
igualitariamente ao longo do período determinado na frequência orçamentária
selecionada. O saldo remanescente do mês anterior será automaticamente agregado
ao saldo do mês atual, lembrando que está criação e atualizações só podem ser
realizadas pela SEPLAG.



Lembrando que o cliente poderá utilizar os intervalos configuráveis nos casos em
que desejar cadastrar períodos semanais ou quinzenais, pois estas opções não serão
mais apresentadas como frequência padrão.



As demais regras existentes para cadastro e manutenção do Controle Orçamentário
permanecem inalteradas.



Segmentação Orçamentária:



Os gestores serão responsáveis pela criação dos segmentos filhos caso julguem
necessário, onde poderão criar a quantidade necessária, renomear, adequar valores
de cada segmento filho e transferir veículos dentro dos segmentos filhos.



A criação dos segmentos pai, só será possível pela SEPLAG.



Na barra superior a direita os gestores podem ter a visualização dos valores do
orçamento mensal e o global.



O segmento orçamentário traz em sua estrutura ao lado direito o que foi atribuído
naquele orçamento e naquele mês, ao lado esquerdo o que foi consumido em
compras daquele orçamento naquele mês. Conforme imagem abaixo:



Ao editar um segmento o valor que aparece para ser distribuído no orçamento será
o atribuído do mês menos os valores já distribuídos nos outros segmentos.
Conforme abaixo o valor atribuído no segmento foi 2.500,00 e ele teria ainda mais
36.942,14 para ser distribuído se necessário nesse ou em outros segmentos.

Horímetro
Desde o dia 27/01, os veículos com controle de desempenho por horímetro poderão ter a
captura no POS com duas casas decimais e existirá no POS um campo específico para a sua
captura. Importante ressaltar que o processo existente hoje para captura do horímetro se

mantém, ou seja, caso o horímetro seja informado no campo da Quilometragem, a
transação ocorrerá normalmente, porém, sem as casas decimais.

Para capturar o horímetro com as duas casas decimais:


Assim que a informação de Quilometragem for solicitada no POS, o frentista deverá
clicar no botão verde (ENTRA) ao invés de informar algum valor. A informação do
horímetro será, então, solicitada e o valor com duas casas decimais poderá ser digitado.

O que mais muda:


O Good Manager passará a considerar estas duas casas decimais nos campos e
relatórios relacionados ao horímetro.



As transações via URA também estarão capturando as duas casas decimais.

Aplicativo Ecofrotas

