
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.afixcode.com.br

Clique na opção:

“Crie agora” (conforme a imagem ao lado).

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


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 



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.
Para ajuda, no navegador digite:
https://afixcode.zendesk.com/hc/pt-br/categories/360000314194-AfixBase

http://www.afixbase.com.br/
https://afixcode.zendesk.com/hc/pt-br/categories/360000314194-AfixBase


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 7.0 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 1 usuário.

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



AfixInv – Configuração inicial

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Para configurar é bem simples. Clicando na engrenagem 
(configurações), irá aparecer a seguinte tela.

Você irá selecionar o programa de trabalho, AFIXBASE.

Após leitura do Termo de Uso e Política de Privacidade, flegar 
(Declaro que li e Concordo com Termo de Uso e a Política de 
Privacidade).

Primeiro acesso de trabalho, flegar em Online ou Offline.
Clique em OK

Dar permissões ao aplicativo como:

Fotos, mídia, arquivos, gravar vídeos, chamadas 
telefônicas.



Usando o AfixInv Tela inicial

1.)  Insira o e-mail e senha. Cadastrados 
no sistema. Clique em entrar

2.) Segunda imagem:
Tela de Consulta do ativos cadastrados

CADASTRO DO ATIVO

Clique no sinal de "+".

Obs.: Com leitor de código de barras (intermec 
orticon opn-2006)
O trabalho fica mais rápido, para a leitura da placa 
de patrimônio.



Usando o AfixInv

Tela de configuração

Clique na chave para configurar a tela de 
cadastro do ativo.
Segue 1° imagem.

• Valores Obrigatórios

São campos, para o cadastrar o ativo, que 
serão obrigatórios para o preenchimento.

Sendo assim marque ou desmarque os 
campos desejados.



Usando o AfixInv

• Campos Visíveis

Tela de configuração

São os campos que ficaram visíveis na tela de 
inventario.

Marque ou desmarque os campos que ficaram 
visíveis.

Após clique Gravar alterações.



Usando o AfixInv Realizando o inventário

• Para ler o código de barras utilizando a câmera do dispositivo, 
clique no ícone de código de barras. Baixando o aplicativo 
“Barcode Scanner”.

• 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.

Existe o leitor de código de barras intermec orticon opn-2006 
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

Realizando o inventário
Após o preenchimento das informações:

- FILIAL
- LOCAL
- CENTRO DE CUSTO
- PROJETO
- AGRUPAMENTO
- RESPÓNSAVEL
- CONDIÇÃO DE USO
- DESCRIÇÃO
- VIDA ÚTIL
- UNIDADE DE NEGÓCIO
- BEM ANTERIOR

Obs.: Campos marcados obrigatórios, o ativo não salva sem essas informações.



Suporte: Dúvidas e problemas

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

Contato: Suporte
Telefone: (11) 2888-4747 – Opção 4
E-mail: suporte@afixcode.com.br

mailto:suporte@afixcode.com.br

