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I N T R O D U Ç Ã O

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, Aloca em nuvem.

• 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.



Cadastro  
Usuário



• 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:
https://afixbase.com.br/afixbase/Cadastro

Clique na opção:
“Crie agora” (conforme a imagem ao lado).

CADASTRO DE USUÁRIO AFIXBASE



• Preencha todos os campos com as informações 
solicitadas e em seguida clique no boão “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.

CADASTRO DE USUÁRIO AFIXBASE



• Após o cadastro de sua empresa demonstração no
Afixbase, você receberá um e-mail com as
informações da conta que acabou de cadastrar e
um link de acesso para criação de senha; Verifique
sua caixa de entrada, spam e lixeira (pois o e-mail
é enviado automaticamente pelo sistema e poderá
ser interpretado como e- mail malicioso).

• Obs.: 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

CONFIGURAÇÕE INICIAIS



Acesso  
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: 
• acesse o endereço:http://www.afixbase.com.br

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.tomticket.com/kb/afixbase

ACESSO AFIXBASE

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


Download  
Aplicativo



DOWNLOAD APP

• Para realizar o download do sistema
AfixInv, basta acessar este link
abaixo ou acessar diretamente o
PlayStore:

• Link: AfixInv Inventário Imobilizado –
Apps no Google Play



REQUISITOS APP

!  A T E N Ç Ã O !

• Dispositivo Android 10.0 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.
• Obs.: No momento da instalação o aplicativo solicitará permissão de acesso aos recursos do  seu 

smartphone. É primordial que você “aceite” as solicitações para um perfeito funcionamento do 
sistema;



P E R M I S S Õ E S A P P

Acesso a fotos, mídia e 
arquivos;

Acesso para tirar foto e gravar 
vídeo;

Acesso a chamadas 
telefônicas;



Validação  
AfixInv



• Ao acessar o aplicativo AfixInv pela primeira vez será  
necessário validar/autorizar esse dispositivo para ter  
acesso  a sua conta;

• Obs.: O e-mail e senha para acesso ao aplicativo AfixInv é 
a mesma cadastrada para acessar o AfixBase. 

VALIDAR APP



VALIDAR APP

• Digite seu E-mail que foi cadastrado no sistema AfixBase;

• Digite sua senha  que foi cadastrado para o sistema 
AfixBase;

• Clique em: "Clique aqui para validar o seu aplicativo"



Configuração  
AfixInv



CONFIGURAR APP

• Após validar o dispositivo, é necessário configurar o AfixInv  
realizando os seguintes processos:

• Acesse e abra o link Termo de uso;
• Acesse e abra o link Política de Privacidade;
• Após o carregamento das telas/links acima, basta retornar para a  tela 

de configuração.
• Por fim, assinalar que: "Declaro que li e concordo com o Termo de  Uso 

e com a Política de Privacidade."
• Em seguida, basta clicar em OK.



Acesso  
AfixInv



A C E S S O  A F I X I N V

• Digite seu E-mail que foi cadastrado no sistema AfixBase;

• Digite sua senha  que foi cadastrado para o sistema 
AfixBase;

• Clique em: "Entra"



Modo Offline  
AfixInv



• Após realizar a validação e a configuração de seu 
aparelho, clique novamente em configurações e selecione 
o modo offline;

• Em seguida, informe o e-mail e senha nos seus 
respectivos  campos (do contrário não conseguirá 
realizar a baixa); Após o  preenchimento dos campos, 
clique na seta de baixa/download;

• Ao clicar na seta de baixa/download, abrirá uma tela 
para  informar uma chave (essa chave é gerada direto do 
afixbase e  não é a mesma que a da validação, é uma 
chave de baixa de sua  base);

DOWNLOAD DA BASE



• Para gerar a chave de baixa/download 
de sua  base, basta acessar o sistema 
afixbase e  realizar o passo a passo 
abaixo:

• Acesse: Aba cadastros - AfixInv: 
Exportar Dados

GERAR DOWNLOAD DA BASE



GERAR DOWNLOAD DA BASE

• Em seguida, abrirá a tela de exportar dados,  
basta clicar no ícone de seta Exportar Tabelas;

• Após esse processo, o sistema irá gerar um log
de exportação e irá informará na tela o código
de baixa;

• Basta colocar este código(chave) gerado no  
sistema direto no aplicativo para realizar a  
baixa/download de sua base em modo offline.



GERAR DOWNLOAD DA BASE

• Caso queira ver mais detalhes do log 
gerado,  basta clicar em fechar que o 
sistema listará no  grid todas as tabelas 
enviadas/exportadas e o  total de registro;

• Com isso você consegue saber com 
exatidão se  o download de sua base foi 
realizado por  completo; e por segurança o 
mesmo irá notificar

• Caso ocorra quaisquer erro ao realizar o 
procedimento o sistema não irá gerar a 
chave e informará o erro no grid 



DOWNLOAD DA BASE

• Após gerar a chave no sistema Afixbase, basta informar 
na tela de  "Download Base Dados" e clicar em OK;

• O sistema irá gerar uma mensagem: "Arquivo baixado 
com  sucesso." ; Em seguida, basta entrar/logar no 
sistema.

• Obs.: Caso ele não informe nenhuma mensagem ao
baixar a base, verifique seu sinal de internet e tente
realizar a baixa novamente (caso o problema persista,
entre em contato com o setor de suporte).



Processos  
Ícones



Ao logar no sistema, o mesmo irá abrir na tela de listagem e 
poderá verificar  os ativos de sua base; Além de ter acesso as 
principais recursos nesta tela,  segue abaixo as explicações dos 
mesmos:

• Para criar um novo registro/ativo, basta clicar no ícone de 
mais;

• Para pesquisar algum registro/ativo, basta clicar no ícone de 
lupa;

• Para pesquisar algum registro/ativo,com base em algum 
campo específico basta clicar no ícone de filtro;

PROCESSOS/ ÍCONES AFIXINV



PROCESSOS/ ÍCONES AFIXINV

• Para baixar as fotos vinculadas aos registros de sua base,  
clique no ícone de galeria com a seta para baixo;

• Para enviar as fotos vinculadas aos registros que constam 
em seu aparelho para a sua base, clique no ícone de galeria 
com a seta para cima;

• Para enviar/realizar update de sua base em seu 
smartphone para sua atualizar a base do Afixbase, basta 
clicar no ícone de avião de papel;



• Se seu registro/ativo não constar foto, irá aparecer o 
ícone  sem foto no lugar da imagem;

• A letra ao lado direito indica o status de seu ativo;  A 
letra A indica o status de Alterado;

• A letra I indicado o status de Incluído;
• A letra X indica o status de Não revisado;  A letra R 

indica o status de Revisado;

• Caso deseje realizar a busca dos ativos apenas de uma
filial, basta selecionar a filial que deseja para visualizar;

PROCESSOS/ ÍCONES AFIXINV



Upload Base
Procedimentos



UPLOAD DABASE

• Nessa nova versão do Aplicativo, existem dois modos de realizar o
Upload/atualização da base:

• Avião de Papel: Neste modo o envio é feito de forma automática e o
sistema atualiza os ativos com status de incluído, alterados e revisados
e de suas respectivas imagens para sua base;

• Envio de dados: Neste modo o processo é feito em três etapas;
• etapa pelo AfixInv: O aplicativo envia uma cópia do banco gerando o

backup da base em seu aparelho para o sistema Afixbase.
• etapa pelo Afixbase: É necessário importar este backup para atualizar

sua base no sistema com essas informações.
• etapa pelo AfixInv: É necessário subir as fotos após o upload da base e

importação no Afixbase, pois neste modo a atualização é feita apenas
das informações dos ativos ao subir pela seta (envio de dados).



Upload
Avião de Papel



• Após realizar todo o inventário, para realizar o upload 
de  seus registros para o sistema Afixbase, basta clicar 
no  ícone de papel;

• Após clicar no ícone de papel o sistema mostrará uma  
mensagem de atenção (ao clicar em OK (confirmar o  processo) o 
sistema irá subir as informações, atualizando e  substituindo os 
dados conforme a base do smartphone;  Após a confirmação, o 
sistema informará a seguinte  mensagem: "Upload da base 
efetuado com sucesso."

• Obs.: Ao realizar o upload da base deste modo, o envio é feito de 
forma  automática dos ativos com status de incluído, alterados 
e revisados e de  suas respectivas imagens para sua base;

UPLOAD DA BASE



Upload
Envio de Dados



• Após realizar todo o inventário, para realizar o upload
de seus registros para o sistema Afixbase, basta clicar
no ícone de seta (envio);

• Após clicar no ícone o sistema mostrará o log de
processamento, após o envio, o sistema informará a
seguinte mensagem: "Dados enviados com sucesso."

UPLOAD DA BASE



• Ao realizar o upload da base deste modo, é necessário o 
envio das  imagens separadamente, pois esse modo 
realiza o backup do sistema, ou  seja envia uma cópia 
do banco para sua base sem as imagens;

• Acesse novamente a base e realize o upload das fotos 
no processo abaixo:

• Basta clicar no ícone de galera com a seta para cima 
para  realizar o envio das fotos para os respectivos 
registros/ativos;

UPLOAD DA BASE



• Após o envio de sua base,acesse  o 
sistema Afixbase e faça o passo a passo abaixo: 
Acesse: Aba cadastros - AfixInv: Importar 
Dados

UPLOAD DABASE



• Abrirá a tela de Importar Dados, clique em
Verificar se há Dados;

• Caso tenha dados, clique na base desejada
(certifique que a data, horário e o usuário
estejam corretos), e em seguida, basta
clicar no ícone de seta (Importar Tabelas);

• Obs.: O grid irá mostrar os ativos conforme 
o filtro selecionado: 

• Incluídos;
• Alterados;
• Sem modificação;

UPLOAD DABASE



• Após iniciar o procedimento de Upload da
base (importar tabelas), o sistema mostrará
o log de importação, para visualizar mais
detalhes do log, basta clicar em fechar;

• Após esse procedimento, sua base já consta
atualizada e o backup irá sair da lista de grid
por segurança.

• Obs.: Lembrando que o processo de envio de
fotos é realizado separadamente pelo sistema
AfixInv.

U P L O A D D A B A S E



Download  
Fotos



D O W N L O A D  D E F O T O S

• Após a baixa de sua base, caso deseje  visualizar 
os ativos que possuem fotos, basta  clicar no 
ícone de galera com a seta para  baixo;

• Após clicar no ícone de baixa de fotos o  sistema 
mostrará um log de andamento do  processo de 
download de fotos, após ao  termino de baixa o 
sistema informará a  seguinte 
mensagem:"Processo Finalizado."



Upload  
Fotos



UPLOAD DE FOTOS

• Após realizar o cadastro de inventário, você pode realizar 
o  upload de fotos, basta clicar no ícone de galera com a 
seta  para cima;

• Após clicar no ícone de upload de fotos o sistema 
mostrará  um log de andamento do processo de envio de 
fotos, após ao  termino de upload o sistema informará a 
seguinte mensagem:  "Processo Finalizado."

• Obs.: Esse processo de envio de fotos só é necessário  
caso realize o  processo de upload de sua base pela seta 
na tela de login; (Caso utilize o  modo de envio pelo avião 
de papel, não é necessário realizar esse processo);



Tela  
Cadastro



• A tela de cadastro possui os mesmos campos de caráter de inventário que  consta 
no Afixbase. Nessa tela você consegue: Realizar todo o cadastro de seus ativos; O 
mesmo possui uma gama de  campos complementares, dos quais muitos 
permite a opção de deixar  como inclusão obrigatória ao registrar um item.

• O sistema permite o cadastro de até 5 fotos por ativo, além de poder  realizar o 
cadastro de filiais, centro de custo, locais direto pelo  smartphone.

TELA DE CADASTRO



TELA DE CADASTRO

• O sistema tem como padrão de cadastro 5 campos 
obrigatórios, são  eles: Nr° Ativo (placa do bem);  
Descrição;Filial; Nr° Anexo (0);  Centro de custo;

• Além dos campos listados acima, os demais
são opcionais e  complementares e servem para deixar o 

seu cadastro mais completo.
• Na tela de configuração você pode configurar os demais 

campos como  obrigatório.



• Para acessar a tela de configuração, basta clicar no 
ícone de  engrenagem como destaco na tela ao lado;

• Nessa tela você pode definir quais campos/tabelas 
deseja  visualizar na tela de cadastro e quais deseja 
categorizar como  obrigatório.

TELA DE CONFIGURAÇÃO



MODELO DE CADASTRO

• Após cadastrar as informações do ativo na tela de cadastro,
basta clicar no ícone de disquete para salvar o item em sua
base;

• Caso tenha informado o número errado do ativo, não salve,
pois por segurança não é possível realizar a exclusão do
mesmo pelo AfixInv, apenas pelo Afixbase; Para
voltar/limpar a tela de cadastro, basta clicar no ícone de x
para cancelar o cadastro do mesmo;



Modo Online  
AfixInv



• Online permite que você altere os itens e crie novos 
cadastros em  sua base sem a necessidade de realizar o 
download do mesmo em  seu celular.

• É necessário e primordial que o usuário tenha acesso ao wifi  
e/ou dados móveis, e certifique que o ambiente/local 
permita  uma qualidade excelente de sinal para que o 
processo ocorra  sem falhas.

• O processo é realizado pelo smartphone, mas por ocorrer  
simultaneamente ao Afixbase, você consegue acompanhar o  
inventário em tempo real pelo sistema.

MODO ONLINE



Emcasodedúvidasouproblemastécnicosporfavorentraremcontato:
ContatoSuporte
Telefone:(11) 2888-4747 -Opção4
E-mail:suporte@afixcode.com.br


