PASSO A PASSO
PECLAV
GUIA DE RELATÓRIOS

O primeiro relatório apresentado é o RPS – Relatório de Situação de peças
O RPS é um relatório similar ao que temos no Lavsoft (RSL – Relatório de Situação da Lavanderia), o RPS
refere-se a todas as movimentações feitas dentro do módulo PECLAV.
Este contém informações referentes a todas as movimentações que as peças podem vir a sofrer durante a
utilização.
Nele é possível observar as peças que 1 - foram postas em manutenção
No PECLAV é possível acompanhar a vida de uma peça, inclusive, saber quantas vezes durante o uso
aquela peça teve de ser ajustada (Ex: costurada), algumas lavanderia prestam estes serviço e através
deste relatório é possível ver.
Peças que 2 - foram lançadas como perdas
Além da Manutenção no PECLAV é possível classificar a perda de uma peça, informando o motivo do
cancelamento daquela peça, afim de identificar quantas peças são canceladas e o porquê. Uma outra
utilidade seria identificar a EVASÃO, um termo utilizado para notificar a perda de peças do cliente.
Produtos lançados e produtos cadastrados no sistema.
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O segundo relatório apresentado é o de FICHA TÉCNICA
Este relatório tem uma visualização parecida com um relatório do lavsoft (Movimento por produto) e tem a
finalidade de apresentar a movimentação de uma peça crusando meses e dias.
Este relatório é possível ser visualizado apenas mediante o código da peça, que precisa ser informado
previamente antes da visualização.
Observação importante: o relatório apresenta apenas uma peça por vez, para conferir mais de uma peça,
a pessoa tem que informar a peça e vizualizar separadamente o relatório para cada uma.
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O terceiro relatório apresentado é o ROUPAS POR FUNCIONÁRIO – ANALITICO
A principal função deste relatório é separar e apresentar as peças que cada funcionário tem cadastrada no
sistema, tendo também a opção (parametrizavel) de apresentar a ultima movimentação desta peça, ou
seja, a ultima vez que foi lançada para que seja possível verificar uma possível perda.

Observação: O relatório ROUPAS POR FUNCIONÁRIO - SINTÉTICO tem a mesma funcionalidade,
apresentando apenas de forma simplificada
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O quarto relatório apresentado é o ROUPAS POR CLIENTE que tem por função apresentar quantas
peças existem cadastradas em sua totalidade para o cliente escolhido (o relatório independe da
movimentação das peças) mostrando todas as que já foram cadastradas.
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O quinto relatório apresentado SEM MOVIMENTO – ROUPAS o objetivo deste relatório é apresentar
roupas que não sã/foram lançadas na lavanderia num período escolhido.
Muito utilizado por clientes que tem problema de “mandei a peça e ela nunca voltou” , neste relatório são
apresentadas
1 - peças sem nenhuma movimentação, ou seja, foram cadastradas e nunca lançadas ou
2 - peças que não foram movimentadas dentro de um período escolhido através do filtro de data.

Observação: o relatório SEM MOVIMENTO – FUNCIONÁRIO tem a mesma funcionálidade apenas não
apresentando o parametro para “roupas sem nenhum movimento”.
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O sexto relatório é o MOVIMENTO POR PEÇA – ANÁLITICO onde são apresentadas informações
referente a movimentação total da peça, com base no périodo indicado. Ex: ultimo lançamento num lote de
estoque ou saída.
Não é necessário informar uma única peça, como o relatório de ficha técnica, neste relatório podemos
verificar mais de uma peça por vez, ou, a mesma peça em nas posições de lote lançadas.

Observação: o relatório MOVIMENTO POR PEÇAS – SINTÉTICO tem a mesma funcionalidade, apenas
não paresentando a informação de posição e lote.
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O sétimo relatório é o MOVIMENTO POR PEÇA – QUINZENAL, não é muito utilizado por conta do
modelo de visualização. Ele normalmente serve apenas para clientes que não tem muita variedade de
produtos cadastrados e utilizados no sistema.
É um relatório que mostra a quantidade total do produto lançado em cada quinzena separadamente no
sistema.

Observação: o relatório MOVIMENTO POR PEÇAS – RESUMIDO tem a mesma funcionalidade, apenas
não apresentando separado por quinzenas, e sim de uma forma geral, podendo ser alterado de acordo
com o período que se quer iniciar.
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O oitavo relatório é o MOVIMENTO DE LOTES onde são apresentados todos os lotes que foram lançados
no sistema. Apresentando os lotes de entrada e de saída do sistema, de um ou mais clientes.

9

O nono relatório apresentado é o MOVIMENTO POR PERDAS (ROUPA DE FUNCIONÁRIO) o relatório é
alimentado através do lançamento de perdas de peça (por qualquer motivo Ex: rasgo\ velhice) que
inutilizam a peça e portanto ela é cancelada no sistema.
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