
Guia para testes 
AfixInv

(Demonstração)



INTRODUÇÃO

Esse guia foi criado para auxiliar a demonstração da solução para
inventários do Ativo Imobilizado utilizando o aplicativo AfixInv.

AfixInv – aplicativo para a plataforma Android no qual o usuário irá
coletar todas as informações do inventário do ativo imobilizado.
Nessa configuração, todos os dados coletados são gravados em
tempo real na base de dados do AfixBase nas nuvens.

AfixBase – sistema para plataforma WEB de controle físico do ativo
imobilizado. Através dessa ferramenta, o usuário poderá
acompanhar o inventário em tempo real, consultar bens, emitir
relatórios e exportar a base inventariada para uma planilha Excel.



PRIMEIROS PASSOS

Cadastro de usuário no AfixBase

Para testar gratuitamente os sistemas
AfixBase / AfixInv é necessário
primeiramente fazer a criação de uma
nova conta no AfixBase.

Para criar uma nova conta acesso o
endereço: http://www.afixbase.com.br e
clique na opção “Crie agora” (conforme a
imagem ao lado).

http://www.afixbase.com.br/


PRIMEIROS PASSOS

Cadastro de usuário no AfixBase (continuação)

Preencha todos os campos com as
informações solicitadas e em seguida
clique no botão “Criar Conta”.

Obs: após a criação da conta você
receberá automaticamente um e-mail
com as instruções de como acessar o
AfixBase e como configurar o AfixInv para
a realização dos testes.



PRIMEIROS PASSOS

Configurações iniciais (E-mail de boas vindas)

Verifique sua caixa de e-mail, você deve receber um e-mail com o seguinte 
título “Bem vindo(a) ao sistema AfixBase/AfixInv”, caso você não localize 
esse e-mail, verifique sua pasta de Spam para confirmar se o e-mail não foi 
movido para essa caixa indevidamente. Caso você não receba, entre em 
contato com nosso suporte (suporte@afixcode.com.br) informando o e-
mail cadastrado.

No corpo do e-mail de boas vindas existe um link para criação da senha 
para acesso aos sistemas (imagem abaixo) – clique no link e siga os 
procedimentos.

Atenção - A senha deve ter no mínimo 8 caracteres e atender pelo menos 2 das seguintes regras: 
- Conter letra maiúscula e minúscula 
- Conter número 
- Conter caractere especial 

mailto:suporte@afixcode.com.br


PRIMEIROS PASSOS

Acessando o AfixBase

Após o cadastramento da nova senha, você já pode acessar o sistema
AfixBase e fazer o login informando seu e-mail e senha cadastrados.

Instruções:
1) Abra seu navegador e acesse o endereço: 

http://www.afixbase.com.br
2) Informe seu e-mail e senha e clique no 

botão “Login”

O AfixBase é o sistema Web gerenciador do 
AfixInv, nele você poderá consultar os itens 
inventariados, emitir relatórios e exportar 
os dados para planilhas.

http://www.afixbase.com.br/


AfixInv - Requisitos

Requisitos e Download do AfixInv

Download

• Para realizar o download do Afixinv basta acessar este link(Google Play)

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.android.afixcode.afixinv

AfixInv (Requisitos)

• Dispositivo Android 4.2.2 ou superior

• Conexão com a Internet (Wi-Fi ou 3G/4G)

Obs: a versão de demonstração possui a limitação para a inclusão de no máximo 10 novos 
registros.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.android.afixcode.afixinv


AfixInv – configuração inicial

Configuração inicial - AfixInv

Após a instalação do AfixInv no dispositivo, é necessário realizar
algumas configurações iniciais para o acesso ao banco de dados e
uso do aplicativo.

Nas páginas seguintes iremos explicar detalhadamente como fazer
essas configurações.

IMPORTANTE: o e-mail de boas vindas contém o usuário e o código
do banco que devem ser informados nos passos seguintes.

A senha para acesso ao aplicativo AfixInv é a mesma cadastrada e
utilizada para acessar o AfixBase.



AfixInv – configuração inicial

Configuração inicial

Clique no ícone para acessar a tela de configuração
remota.

Marque a opção Acesso Remoto, informe o código da
empresa (recebido no e-mail de boas vindas) e clique
em Ok para acessar uma base remota ou desmarque a
opção Acesso Remoto e clique em Ok para acessar uma
base local.



AfixInv – Login

Tela de Login

Após habilitado o Acesso Remoto, para realizar o login será
necessário entrar com o usuário conforme informado
abaixo:

Usuário: “Usuário recebido no e-mail”

Senha: “código da empresa ” – “senha cadastrada”

Por exemplo, se o código da empresa for 100, entre com o
valor 100 no campo a esquerda para confirmar sua
intenção em acessar essa base e depois digite sua senha
pessoal cadastrada anteriormente no campo a direita.

Clique em OK para acessar o sistema.



Usando o AfixInv

Tela inicial
Nesta tela serão apresentados todos os bens cadastrados em sua base, para fins de
performance, no caso de estar acessando uma base remota, o sistema irá trazer os itens
paginados de 50 em 50, ordenados pelo número da plaqueta.

Toque para acessar a tela de edição e cadastrar um novo item.

Toque para acessar a barra de buscar e localizar um item entre os itens da página
selecionada.

Toque para acessar a caixa de dialogo do filtro para selecionar da base remota ou local
apenas os itens que atenderem as condições do filtro.

Desmarque a opção Filtro Ativo e clique em Aplicar para desativar o filtro e selecionar todos
os itens da base novamente. Ao voltar à tela inicial se houver filtro ativo o mesmo será
desativado. Clique em Selecione, informe o campo que deseja filtrar, clique em Igual e informe
em que condição deseja filtrar e adicione um valor ao campo conteúdo. Restrinja mais seu filtro
adicionando duas outras condições, caso queira.

Toque em qualquer item da lista para editar o item selecionado.



Usando o AfixInv
Tela de edição

No caso de o sistema estar trabalhando com uma base local. Esse ícone estará disponível.
Toque-o para automatizar as atualizações remotas.

Aqui o sistema avisa ao usuário a quantidade de dias ou itens em seu saldo. A chave de
validação utilizada na versão demonstrativa confere ao usuário um saldo de 10 itens. Os itens que
forem alterados no mesmo dia de sua inserção não descontam do saldo existente.

Toque para buscar o um item na relação de Filiais, Centros de Custo, Locais ou Descrição
Padrão.

Toque para editar ao adicionar uma Filial, Centro de Custo, Local ou Descrição Padrão.
Toque para ler um código de barras com a câmera do dispositivo. No caso de não haver um

leitor disponível do sistema lhe indicará o leitor compatível para download na Play Store do
Google. Atenção: Alguns leitores são totalmente incompatíveis e não permitem ser acessados
por meio de uma outra aplicação. Se o aplicativo Parar, será necessário desinstalar o leitor
existente no celular e instalar o BarCode Scanner.

Toque para acessar a câmera do celular e tirar fotos e vincula-las ao item em edição.

Toque para ver as fotos que foram e que estão relacionadas ao item na tela.

Teclas direcionais para navegar nos itens selecionados.

Toque para salvar a edição.

Toque para cancelar a operação em curso e voltar à tela inicial.

Toque para acessar a tela de configurações.

Toque para atualizar na base remota as alterações efetuadas na base local, se a opção de
atualização automática estiver desativada.



Usando o AfixInv
Tela de configuração

Informe a condição de uso padrão que o sistema adotará para
itens novos.

Marque a opção Campos Maiúsculos para que o sistema salve o
conteúdo de todos os campos em letras maiúsculas.

Marque a opção Plaqueta Numérica se as plaquetas dos itens
que serão inventariados contenha apenas números.

Informe o tempo em minutos que o sistema fará a gravação
remota no caso de optar pela gravação automática.

Informe o e-mail padrão para o qual o sistema enviará o backup.

Marque as opções que são de preenchimento obrigatório.

Marque a opção para tornar ou não campos visíveis. Campos
obrigatórios são obrigatoriamente visíveis.

Marque a opção para exibir a imagem do item. Ao baixar a base
remota para trabalhar localmente o sistema não baixara fotos no
caso dessa opção estar desmarcada.



Usando o AfixInv
Outras funções na tela de login

Toque para o sistema gerar um backup da base e enviar 
via e-mail.

Toque para dar manutenção na tabela de usuários.

Toque para fazer o download da base remota.

Toque para acessar a tela de configurações.



Usando o AfixInv
Realizando o inventário

• Para ler o código de barras utilizando a câmera do
dispositivo, clique no ícone de código de barras.

Após a leitura do código de barras, o sistema
automaticamente preencherá no número do ativo, se for um
bem já cadastrado no banco de dados, o sistema irá
preencher todos os campos com as informações do bem.



Usando o AfixInv
Realizando o inventário

Obs: existem outras opções para a leitura do código de barras com
performance superior a câmera do dispositivo. Existem coletores Android
com leitor de código de barras embutido e também leitores avulsos bluetooth
que podem ser utilizados para maximizar a produtividade do inventário.

Para obter maiores informações sobre como utilizar o aplicativo e verificar 

alguns tipos de leitores pode acessar pelo link abaixo o vídeo explicativo.
https://www.youtube.com/user/AfixCode

https://www.youtube.com/user/AfixCode


Usando o AfixInv
Manutenção de tabelas auxiliares 

Editar, Adicionar e Excluir

Ao clicar no ícone de edição        a tela de cadastro e 
edição será aberta.

Nesta tela será possível transitar entre os registros                    
adicionar         , editar        , salvar         , cancelar a edição        
ou pesquisar os dados já inseridos. 



Usando o AfixBase
Login - AfixBase

Para acessar o AfixBase, no navegador digite: http://www.afixbase.com.br
Informe seu e-mail e senha cadastrados para efetuar o login.

http://www.afixbase.com.br/


Usando o AfixBase
Consulta cadastro

Para consultar a base da dados, acesse através do 
menu Ativos / Gerenciar Ativos.



Usando o AfixBase
Consulta cadastro (cont.)

Nesse banco da dados teste, já existem alguns registros cadastrados e todos os novos bens que 
forem incluídos no AfixInv também já serão visualizados.

Obs: utilize a opção “Exportar” para exportar os dados para uma planilha Excel.



Usando o AfixBase
Consulta cadastro (cont.)

Para visualizar os detalhes do bem, inclusive as fotos, clique sobre o registro desejado.



Usando o AfixBase
Relatórios (alguns exemplos)



Usando o AfixBase
Relatórios (alguns exemplos)



Usando o AfixBase
Relatórios (alguns exemplos)



Usando o AfixBase
Relatórios (alguns exemplos)



Usando o AfixBase
Relatórios (alguns exemplos)



Suporte: Dúvidas e problemas

Em caso de dúvidas ou problemas técnicos por 
favor entrar em contato:

Contato: Ayrton Mattos
Telefone: (11) 2888-4733
E-mail: ayrton.mattos@afixcode.com.br

Contato: Reginaldo Rigo
Telefone: (11) 2888-4753
E-mail: reginaldo.rigo@afixcode.com.br

PABX: (11) 2888-4747

mailto:ayrton.mattos@afixcode.com.br
mailto:reginaldo.rigo@afixcode.com.br

