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Este módulo gerencia todos os processos 

das prestações de serviços da empresa tanto 

tomados e prestados. Possibilita controles de 

contratos, garantias, propostas, ordens de serviços, 

rastreabilidade dos produtos a serem usados na 

Ordem de Serviço e equipamentos que deram 

entrada para concerto através do ID (identii cado). 
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ROTINAS EM DESTAQUE 
• Emissão de Notas Fiscais em Lote

• Rastreabilidade de Ordem de Serviço

• Controle de Locações e Emissão de Boletos

• Gera Cobrança Automática Mediante Contrato

• Atualização da Descrição de Serviço

• Criação de Propostas 

• Controle de Garantia

GESTÃO DE 
SERVIÇOS

Assim o usuário além de rastrear todo o processo 

de aplicação do serviço já poderá emitir as Notas 

Fiscais de Serviços diretamente pelo sistema de 

acordo com o município, seguindo a particularidade 

de registro (ABRASF, GINFES E NFs).

• Controle de Fases nas Notas de Serviços 

• Análise de Lucratividade

• Gerência de Contratos

• Histórico de Manutenção 

• Históricos dos Contratos

• Relatórios de Ordens
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GESTÃO DE SERVIÇOS

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Faturamento

Centro de Custos

Produção

Compras

Gestor Administrativo

Contas a Receber

Fluxo de Caixa

E.L.P.R.

ROTINAS PRINCIPAIS 

EMISSÃO DE NOTAS DE SERVIÇO EM LOTE 

Para as empresas que trabalham como prestadores ou 
tomadoras de serviços é comum realizar a emissão de notas 
uma única vez ao mês. Desta forma é necessário realizar a 
emissão de Notas em lote. Automaticamente serão gerados as 
RPS e as duplicatas a receber.

SVEMINFLT

CADASTRO DE KITS E COMPONENTES

Dentro do módulo Gestão de Serviços também é possível fazer 
o cadastro de Kits e seus componentes para que possam ser 
lançados dentro da Ordem de Serviço (OS). Ao cadastrar um 
Kit, o usuário informa o produto principal, seus componentes e 
suas devidas quantidades para que, ao gerar a NF-e, o sistema 
faça a baixa correta atualizando o estoque. Este kits são 
utilizados nos serviços prestados.

SVCDIKT00

GERA REQUISIÇÃO

A partir do momento que a Ordem de Serviço for lançada no 
sistema, a rotina de Gera Requisição analisará os estoques 
disponíveis dos componentes e gerará requisições para 
todos os que não atendem as Ordens de Serviço cadastradas.                 
As requisições serão visíveis no módulo Compras.

SVEMIRQ00

CRIAÇÃO DE PROPOSTAS

Cria propostas para os clientes, gerando um minicontrato e ao 
ser aprovado, ele anexa a proposta na Ordem de Serviço ou no 
Pedido de Venda. 

SVCDIPP00

ROTINAS EM DESTAQUE

GESTÃO DE CONTRATOS

Nas empresas que usam contrato visando garantir seus 
serviços ao seu cliente, o sistema disponibiliza um gerenciador 
exclusivo de contratos dentro do módulo Gestão de Serviços. 
Com isso a empresa passa a controlar dentro do Sistema JOTEC, 
prazos de validade, garantia, valores, opções de pagamento, etc.

SVAVDGTCT

CONTROLE DE LOCAÇÃO E EMISSÃO DE 
BOLETOS

Quando a empresa presta serviço de locação de materiais ou 
equipamentos, dentro do contrato pode ser dei nido o tipo de 
contrato como locação. A partir dai, o sistema passa a lançar 
automaticamente as duplicatas a receber, sendo possível 
gerar os boletos juntos com o histórico de locação e realizar o 
envio de remessa bancária ao banco.

SVEMDLOEB

RASTREABILIDADE PELO Nº DE SÉRIE

Quando o serviço prestado utiliza produtos ou equipamentos, 
é possível rastrear toda a movimentação dentro do sistema 
sejam elas vendas, locações, trocas, controles na Ordem de 
Serviço, movimentos internos e até mesmo consumo.

SVCDIRTOS

RESERVA PRODUTOS POR ORDEM DE SERVIÇO

Ao fazer o cadastro de uma Ordem de Serviço, o usuário tem 
a opção de informar produtos a serem utilizados na prestação 
do serviço. Ao i m do cadastro, o sistema analisa o estoque 
disponível e faz a reserva automática de todos os componentes 
utilizados na Ordem de Serviço.

SVCDIRSOS
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GESTÃO DE SERVIÇOS

CONTROLE DE ANDAMENTO DA ORDEM DE 
SERVIÇO

Após o cadastro da Ordem de Serviço, o sistema disponibiliza em 
tela um acompanhamento da Ordem de Serviço apresentando 
o seu status atual.

SVATDADOS

CONTROLE GARANTIA DE SERVIÇO PRESTADO

Após a conclusão da Ordem de Serviço, o sistema dá início ao 
prazo de garantia que foi informado. Chegando ao i m do prazo, 
o sistema apresenta em tela um alerta informando o prazo de 
início/i m da garantia.

SVATDGTSR

CADASTROS

CADASTRO DE ORDEM DE SERVIÇO

O cadastro da Ordem de Serviço é a base para o controle 
total dos serviços prestados na empresa. Com este cadastro, 
a empresa tem a possibilidade de controlar todas as rotinas 
especiais (Gestão de Contratos, Controle de Locação, Emissão 
Automática de Boletos, Rastreabilidade por Nº de Série, Reserva 
de Produtos por Ordem de Serviço, Controle de Andamento 
da Ordem de Serviço e Controle de Garantia dos Serviços 
Prestados) disponibilizadas para o usuário, alimentando 
informações neste e também nos demais módulos integrados.

SVCDIOS00

CADASTRO DE CLIENTE

Todas as prestações de serviços são vinculadas aos clientes, 
para isso, o sistema permite a criação e a importação de dados 
relacionados ao cliente. Se os cadastros estão previamente no 
sistema, com todas as informações pertinentes a prestação 
de serviços, torna-se extremamente prático a realização de 
movimentações independente de quais sejam, por exemplo, 
Ordem de Serviços, produção, devolução, e outros tipos de 

movimentações. E o Sistema JOTEC disponibilizará diversos 
relatórios que rastreiam o serviço de acordo com cada cliente. 

SVCDICL00

CADASTRO DE FORNECEDORES

Dentro do sistema, o cadastro de fornecedores gerencia todos 
os dados dos fornecedores. Neste cadastro em especíi co 
pode-se parametrizar as formas de pagamentos, ramos de 
atividade, tipos de empresa e características que especii cam 
o fornecimento.

SVCDIFO00

CADASTRO DE FASES DO PEDIDO

Este cadastro permite dei nir as possíveis fases que os 
pedidos de prestação de serviços, podem possuir, por exemplo: 
pendente, pagamento autorizado, Nota Fiscal emitida, pedido 
enviado, serviço em andamento etc.

SVCDIFSPD

CADASTRO DE SERVIÇOS

Este cadastro permite inserir os Serviços Prestados e Tomados 
para que sejam lançados em sua Nota Fiscal de Prestação 
de Serviços (módulo Faturamento/Gestão de Serviços) e 
Nota Fiscal de Serviços Tomados (módulo E.L.P.R/Gestão 
de Serviços). Nesta tela, pode-se dei nir o valor unitário do 
serviço, código de tributação do município, código do serviço 
(de acordo com a prefeitura do Estado). Dei ne também os 
impostos (retidos e devidos) tais como: PIS/COFINS, ISS, CSLL, 
IRRF e INSS.

SVCDISV00

CADASTRO DE GARANTIA

Todo contrato existe um prazo de validade que isenta o cliente 
a pagar um produto defeituoso no período de garantia. Este 
cadastro controlará o período de garantia do seu contrato, de 
um serviço prestado e venda realizada. Desta forma gerenciará 
as garantias relacionadas as movimentações. 

SVCDIGR00

CADASTRO DE CONTRATOS

Ao fechar um negócio, uma venda ou uma Prestação de Serviço, 
esta rotina garantirá o acordado entre a empresa prestadora e 
o cliente tomador. Para empresas que trabalham com locações, 
não será obrigatório gerar Nfs-e enquanto o contrato estiver 
vigente. Obrigatoriamente é necessário realizar a cobrança 
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GESTÃO DE SERVIÇOS

para os locatários, sendo assim o Sistema JOTEC emitirá a 
cobrança automática aos contratos vigentes mensalmente.

SVCDICT00

CADASTRO DE PROPOSTAS

Quando os clientes trabalham com prospecções(orçamentos), 
e envio de propostas ao cliente, o cadastro de Propostas 
gerencia o status de aprovação, anexando o acordado ao 
cadastro de clientes e na Ordem de Serviço.

SVCDIPR00

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIOS DE ORDENS DE SERVIÇOS

O relatório mostrará todas as Ordens de Serviços emitidas, 
independente dos seus status, de acordo com o i ltro inserido 
a empresa controlará em tempo real, o que a equipe técnica 
esta realizando para amenizar impactos nos serviços.

SVREDOS00

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

De acordo com as Ordem de Serviço cadastradas e 
equipamentos informados, o usuário poderá  gerar um 
relatório que apresentará informações sobre a situação do 
equipamento, quando o mesmo retornar ao i m do contrato. 

SVAVDHTMN

HISTÓRICO DE CONTRATO

Apresenta em forma de relatório os contratos cadastrados no 
sistema, trazendo: Cliente, Código de Contrato, Data Abertura, 
Data Término, Tipo de Contrato, Equipamentos, Serviço 
Prestado e Valor de Serviço Prestado. Assim, de uma forma 
simples e objetiva, o usuário visualiza todos os contratos e 
seus dados principais. 

SVAVDHTCT

LUCRATIVIDADE POR CLIENTE

A Lucratividade por Cliente é uma rotina simples que vai 
apresentar apenas a Ordem de Serviço, Data de Execução da 
Ordem de Serviço e seus valores, segundo  o cliente informado.

SVCODLCCL

SITUAÇÃO DO SERVIÇO

Para uma rápida análise dos serviços cadastrados, o sistema 
disponibiliza o relatório de Situação de Serviços e nele é 
possível visualizar todos os serviços cadastrados de acordo 
com o status informado no i ltro. A atualização desse status 
pode ser feita diretamente no cadastro da Ordem de Serviço.

SVAVDSTSV

CONSULTA E TELAS

HISTÓRICO DE CONTRATOS/MANUTENÇÃO

Apresenta em tela os dados de Ordem de Serviço e Contratos 
Cadastrados no sistema, sem possibilidade de impressão e 
com a opção de ir diretamente para os cadastros clicando duas 
vezes nos dados apresentados. 

SVCOMHTCM

LUCRATIVIDADE POR CLIENTE

Traz em tela as mesmas informações do Relatório “Lucratividade 
por Cliente” com a opção de ir ao cadastro da Ordem de Serviço 
clicando duas vezes nos dados apresentados, porém sem a 
possibilidade de impressão.

SVCOMLCCL

SITUAÇÃO DE SERVIÇO

Consulta e apresenta em tela todos os serviços cadastrados 
de acordo com o cliente, data e status informado na pesquisa. 
Por ser consulta ela é realizada apenas em tela.

SVCODSTSV

STATUS DO EQUIPAMENTO

O resultado desse consulta traz, ordenado por Ordem de 
Serviço, a situação do serviço aplicado no equipamento do 
cliente. 

SVCODSTEQ

AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos 
usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, 
com a i nalidade de monitorar as atividades da empresa pelo 
usuário e data/hora.

SVAUPAS00


