
PARAMETRIZAÇÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
 

Esta cartilha foi elaborada pela Gecor para ajudar os fiscais a parametrizarem o sistema de 

abastecimento, mas antes de começar. 

O QUE SÃO PARAMETRIZAÇÕES? 
 

 No caso do sistema de abastecimento, as 

parametrizações são os controles feitos para 

evitar erro de lançamento de informações por 

parte dos frentistas. 

 O sistema bem parametrizado auxilia o fiscal no 

controle dos abastecimentos e evita gastos 

excessivos;  

 

 

QUAIS SÃO AS PARAMETRIZAÇÕES? 
 

 As parametrizações mais básicas no sistema de 

abastecimento são: Bloqueio de KM e Controle de KM 

 Bloqueio de KM: essa parametrização evita que seja 

feito abastecimentos com quilometragem negativa.  

 Controle de KM: essa parametrização controla a média 

de consumo (km/l) dos veículos, evitando médias muito 

altas ou muito baixas.  

 

 

 

 

 

Um servidor abasteceu do 
no dia 02 de agosto e 

informou que o veículo 
estava com 30.000 Km, no 
dia 07 de agosto o veículo 
foi abastecer novamente 

e informada a 
quilometragem de 27.930, 
ou seja 2.070 quilometro 

a menos.



COMO FAZER ESSAS PARAMETRIZAÇÕES NO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO? 
 

Para o Bloqueio de KM 

1. No sistema você terá que ir no menu consulta;  

2. Depois em veículo;  

3. No filtro informe a placa do veículo; 
(sempre separada por hífen)  

4. Você terá que clicar no botão editar      e irá 
abrir uma nova janela; 

5. Nessa janela você pesquisa a opção e mude para sim; 

 

6. Atualize e pronto; 

   

 

Para o Controle de km 

1. No sistema você terá que ir no menu consulta;  

2. Depois em veículo;  

3. No filtro   informe a placa do veículo; (sempre separada por hífen)  

4. Você terá que clicar no botão editar e irá abrir uma nova janela; 

5. Nessa janela você pesquisa a opção e mude para sim; 

 

6. Preencha as opções abaixo no 

               

7. Atualize e pronto; 

 

 

 



 

Mas eu não faço a menor ideia de como preencher essas informações 

de média de consumo!!!  

FICA TRANQUILO!!!!! 
Existem sites especializados em informações técnicas sobre veículos, tanto 

informação de média de consumo, como outras, tipo: capacidade do tanque, 

potência em cavalos, motorização etc...  

Esses sites podem ser encontrados com uma simples pesquisa na internet. 

Você pode pesquisar por “ficha técnica” com o modelo e ano do veículo que 

você terá acesso a essas informações. 

 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS 
Nesse mesmo menu, você terá acesso a outra informações do veículo, como marca, modelo, 

ano de fabricação, se é próprio ou locado etc... É importante que todas as informações sobre o 

veículo estejam muito bem cadastradas de acordo com manual e ficha técnica do veículo para 

que não haja problema quando for gerar um relatório, sendo assim: 

 Verifique se o veículo está ou não na frota, se não estiver é 

importante inativa-lo no sistema; 

 Verifique se a marca e modelo estão de acordo com as 

informações do documento do veículo; 

 Verifique se o tempo de abastecimento está cadastrado como 

120 min; 

 Informe o valor de compra no caso do veículo próprio ou o valor 

da mensalidade no caso de veículos locados; 

 


