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Guia de Referência Rápida 

Este documento não tem a pretensão de ser um manual, mas sim um guia para que possam conhecer um pouco 
mais sobre o sistema de turismo. 

 
Ao iniciar o sistema é obrigatório a autenticação por meio de usuário e senha para ter acesso aos recursos do 
sistema. O sistema está preparado para que possa cadastrar mais de uma empresa emissora. 

 

 
Assim que o usuário for autenticado é liberado o acesso aos recurso que ele poderá usar. 
O adminsitrador do sistema pode configurar o acesso de cada usuário de acordo com a sua função. 
 

A janela de andamento tem o 

objetivo de facilitar o acesso a 

informações relevantes no dia a 

dia da empresa. 

http://www.lcinfo.com.br/


  

Página 2 de 7 

 

L&C SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA COM. SERV. LTDA. 

www.lcinfo.com.br – www.facebook.com/lcinfo – comercial@lcinfo.com.br 
SÃO PAULO – SP 11 4063-0654   PETROLINA – PE 87 3862-2422 

 

 
O acesso aos recursos podem ser feitos através do menu na parte superior ou por meio dos botões de atalhos logo 
abaixo. 
 

 
Os Botões de atalhos estão configurados para um acesso rápido aos principais recursos do sistema. 
 

 
A primeira janela que vou apresentar é o “Sua Empresa”, nesta janela são cadastradas todos os dados da sua 
empresa. 

 

http://www.lcinfo.com.br/
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O cadastro de Funcionários e colaboradores será usado para registro das informações das pessoas que trabalham 
na empresa. Também é aqui que o administrador do sistema vai configurar o tipo de acesso de cada usuário. 
 

 
A imagem acima corresponde ao cadastro de passageiros. 
O cadastro fica armazenado no banco de dados e pode ser usado todas as vezes que a pessoa viajar com a 
empresa. 
 

http://www.lcinfo.com.br/
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O sistema dispõe de recursos financeiros avançados, entre eles o caixa que permite o gerenciamento e controle das 
receitas e despesas de forma simples e intuitiva. 

 

 
A Imagem acima é referente ao controle de frota dos veículos, aqui é feito o cadastro dos ônibus que fazem as 
viagens. Também é possivel fazer o cadastro de peças e manutenções do veiculo e assim criar um histórico de 
manutneção. 
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Esta é a janela principal do sistema, é aqui que são configuradas as viagens. 
Nesta janela é selecionada a data de saída o roteiro, veiculo e a equipe que vai participar da viagem. 

 

 
A venda da passagem é bem simples, é só clicar na linha referente ao numero da cadeira e preencher os dados do 
passageiro. Se for um passageiro cadastrado basta selecionar pesquisando pelo nome. 
A impressão da passagem pode ser feita no formato A4 ou Cupom. 
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A venda de passagens também pode ser visualizada por MAPA do onibus como na imagem abaixo: 
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Também é possivel vender passagens em pacotes, por exemplo para uma familia e aplicar um desconto 
no valor total. 

 
 

 
Para finalizar lembramos que este é apenas um guia de referência rápido, com os principais 
recursos do sistema. 
 
Agradecemos a sua atenção por ter chegado até aqui. 
Em caso de dúvida estamos a disposição para ajudar no que for necessário. 

http://www.lcinfo.com.br/

