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RELATÓRIOS DO SISTEMA 

Antes de detalharmos alguns dos relatórios do sistema, vale lembrar que o Lumina ERP 

trabalha com quatro “visões da WBS (EAP)”.  A partir destas visões nascem as informações que 

darão origem aos relatórios do sistema.  

 

Meta: 

 

Esta “visão” do sistema 

exibe os dados vindos 

do orçamento, neste 

momento podemos 

não ter as informações 

com o grau de 

detalhamento 

desejado, ainda assim 

elas são importadas 

para o sistema de 

controle e servirão 

como linha de base 

para a gestão de 

custos. 

Executiva: 

 

Esta “visão” exibe as 

informações mais 

precisas do projeto. Aqui 

cada uma das etapas da 

WBS é detalhada e uma 

composição de custos é 

associada. Cada insumo 

da composição terá uma 

quantidade meta e um 

preço unitário meta. O 

objetivo é comprometer 

as verbas o mais cedo 

possível. 

Atual: 

 

Esta “visão” exibe as 

informações vindas dos 

outros módulos do 

sistema: 

 Requisições 

 Pedidos – 

“Comprometido” 

 Notas Fiscais – 

“Incorrido” 

 Pagamentos –

Fornecedores, 

Impostos, Folha 

etc... 

 Rateios 

Receita: 

 

Esta “visão” exibe as 

receitas do Projeto e 

sua distribuição na 

WBS. Dependendo do 

nível de detalhe de 

abertura desta 

informação, é possível 

saber a margem de 

contribuição de cada 

um dos serviços do 

empreendimento. 
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VISÃO META 

Esta “visão” do sistema exibe os dados vindos do orçamento, neste momento 

podemos não ter as informações com o grau de detalhamento desejado, ainda 

assim elas são importadas para o sistema de controle e servirão como linha de 

base para a gestão de custos. 

Visão Meta 

Serviço 

Composição de Orçamento – 
Não é obrigatória, se não 

existir, vale o valor da WBS 

Quando não é possível o detalhamento, o 
departamento de orçamentos gera uma 

estimativa de custo para a atividade, muitas 
vezes uma verba é adotada 
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VISÃO EXECUTIVA 

Esta “visão” exibe as informações mais precisas do projeto. Aqui cada uma das 

etapas da WBS é detalhada e uma composição de custos é associada. Cada 

insumo da composição terá uma quantidade meta e um preço unitário meta. O 

objetivo é comprometer as verbas o mais cedo possível. 

Visão executiva 

Eventualmente uma 
outra composição, mais 

detalhada e com 
informações mais 
precisas de custo 

Diferença entre o 
“Orçado” e a “Meta” 

Cada item da composição terá sua quantidade 
e preços Executivo. Estes parâmetros servirão 

de base para o processo de suprimentos e 
também no Workflow de aprovação 
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VISÃO ATUAL 

Esta “visão” exibe as informações vindas dos outros módulos do sistema: 

 Requisições 

 Pedidos – “Comprometido” 

 Notas Fiscais – “Incorrido” 

 Pagamentos –Fornecedores, Impostos, Folha etc... 

Rateios 

Serviço 

Requisições Emitidas Pedidos Emitidos NFs Recebidas 

Meta Comprometido 

Incorrido 

Quanto a Obra custa “Hoje” 

Qual o saldo em relação à 
Meta 

Visão Atual 
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INCORRIDO APROPRIADO NA WBS 

No Lumina ERP, toda movimentação tem início através de uma requisição apropriada na 

WBS do projeto. Desta forma, o sistema consegue “voltar” toda a informação posterior 

(pedidos, notas fiscais, pagamentos, adiantamentos, retenções, etc...) para seus locais de 

origem. 

Serviço 

Notas 
Fiscais 

Fornecimento Direto e 
seus descontos 

Imagem digitalizada 
do(s) Documento(s) 

Medição 

Adiantamentos e 
seus Descontos 

Retenções e suas 
Devoluções 

http://www.luminait.com.br/
mailto:Lumina@LuminaIT.com.br


 

 

http://www.LuminaIT.com.br 
Lumina@LuminaIT.com.br 

+55 11 3996 4275 

  

No Lumina ERP, conforme o projeto vai se desenvolvendo, automaticamente as 

composições de custos reais vão sendo atualizadas.  Existe um relatório específico para 

esta informação, uma vez que ela é importante não só para o empreendimento, como 

para ser usada como “feed-back” para o pessoal de orçamentos. 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Obra 

Atividade 

Insumos 

Preços Atuais 
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EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EXCEL 

No Lumina ERP, todas as telas do sistema são preparadas para serem exportadas para o 

Excel, desta forma fica simples formatar os relatórios da maneira que o usuário precisa. 

A exportação é bem simples e respeita o “lay-out” e os filtros que o usuário aplicou 

sobre as listas. 
 

Exportação Excel 
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SUPRIMENTOS 

SOLICITAÇÃO DE COMPRA 

MAPA DE COTAÇÃO 

PEDIDO 

 os insumos (materiais e serviços) são solicitados na WBS 

 a solicitação é transmitida para Suprimentos 

 o responsável por Suprimentos delega a SC para um 

comprador 

 o comprador agrupa uma ou mais SCs montando um 

Mapa  

 dependendo dos insumos solicitados o Lumina ERP 

sugere fornecedores 

 o comprador aceita ou não as sugestões do Lumina 

ERP e inclui outros fornecedores 

 o comprador preenche os preços de cada fornecedor 

 o Lumina ERP indica os fornecedores com 

menores preços 

 o comprador finaliza o Mapa de Cotação e 

submete-o a aprovação 

 a partir do Mapa aprovado são gerados um ou 

mais pedidos 
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IMPRESSÃO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA 

Obra 

Faturamento 

Insumo 

Local de 
Aplicação 

Arquivos da 
Requisição 

Observações em RTF (Cores, 
hyperlinks, tabelas, figuras, etc...) 

No Lumina ERP a requisição de compra gera um relatório para impressão, nele as 

informações são completas, desta forma quando o processo chega ao departamento de 

suprimentos, os compradores não têm dúvidas do que deve ser feito. 
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IMPRESSÃO DO MAPA DE COTAÇÃO 

No Lumina ERP o mapa de cotação é muito rico em informações, ele pode conter anexos, 

figuras, hyperlinks, textos formatados, etc. 

Além disso, o mapa tem um fornecedor chamado “Meta” que traz os valores da visão meta 

do projeto, para que o comprador tenha um referencial de valores ao iniciar o processo de 

compra. 
 

 

 
Obra Faturamento 

Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 

Fornecedor 
Selecionado 

Possibilidade de inserir 
figuras, hyperlinks, 

tabelas etc... 

As informações da 
META acompanham o 

item em todo o 
processo, o comprador 

tem um objetivo de 
preço ao iniciar um 

processo de cotação 
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A CONSULTA DE PEDIDOS 

Na consulta de pedidos, assim como em outras várias telas de consultas do sistema, existe um botão 

“detalhes” que exibe informações detalhadas sobre todo o processo. A idéia é que em uma mesma 

tela o usuário consiga ter toda a informação necessária sobre determinado assunto, por exemplo, ao 

selecionar os detalhes de um pedido, temos entre outras opções a possibilidade de ver: 

 as medições do pedido,  

 suas faturas, adiantamentos, sub fornecimentos, descontos 

 suas revisões 

 seus arquivos 

 sua alocação 

 etc... 
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A CONSULTA DE PEDIDOS 

Assim como nos outros relatórios do sistema, o relatório do pedido é muito rico em 

informações, ele aceita figuras, hyperlinks, tabelas e textos formatados. 

Vale lembrar que o relatório do pedido também tem suas assinaturas eletrônicas e seu 

QRCode. 

 

 

 

 

 
Obra Número 

Revisão 

Fornecedor 

Insumo 

Local de Aplicação 
(Serviço) 

Data 

Faturado 

Endereço de Faturamento 

Endereço de Cobrança 

Endereço de Entrega 
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MEDIÇÃO DE FORNECEDORES 

No Lumina ERP, existe a medição de Fornecedores de Serviços, neste processo é feita a 

“medição” do pedido e os devidos descontos tais como: Adiantamentos, Retenções 

Contratuais e Fornecimento Direto 

Totais do Pedido Medições Anteriores Medições Atual 

Valores Acumulados Saldos 

Resumo 

Descontos 
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GUIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS 

No Lumina ERP, toda a movimentação física de documentos é feita através de uma Guia 

de Envio de Documentos, este processo vale também para os documentos faturados 

contra o cliente. 

Faturamento Número da Guia 

Número de documentos 
na guia 

Número de documentos nas 
guias anteriores 

Valor dos documentos 
nas guias anteriores 

Número Total de documentos 
em guia, incluindo a guia 

atual 

Valor Total dos documentos em 
guia, incluindo a guia atual 

Documentos da Guia 

Valor dos documentos 
da guia atual 

Obra 
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PROTOCOLO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS / 

RECIBO 

No Lumina ERP, toda NF ou recibo inserido no sistema gera um protocolo de entrada 

com informações detalhadas sobre o fornecedor, parcelas, locais de aplicação e pedidos 

referentes à NF. 

Fornecedor 

Parcelas 

Locais de Aplicação 
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PAGAMENTOS 

No Lumina ERP, é possível extrair relatórios sobre os pagamentos executados, filtrando 

por período, por conta, etc. 

Conta Corrente 

Tipo de Pagamento 
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 A AGICON CONSTRUTORA 

A AGICON Construtora é uma construtora fictícia utilizada nos exemplos, 

manuais e treinamentos do Lumina ERP. 
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