COMO INSERIR FOTOS NO ORION NO CADASTRO DE PRODUTOS
O ORION permite a inserção das fotos dos produtos para que sejam
exibidas na consulta de produtos e também no Relatório de Campanha
de Telemarketing, além do Catálogo de Produtos. Qualquer imagem com
o nome sem espaços no formato .jpg pode ser inserida no sistema,
porém, para tornar o carregamento das imagens mais rápido e garantir a
qualidade e estabilidade do programa adotamos algumas convenções:





O nome do arquivo não deve conter espaços;
O tamanho da imagem deve ser 122 pixels de largura por 146
pixels de altura;
A imagem deve ter a extensão .jpg;
As imagens devem estar gravadas conforme abaixo:

Clicando no botão Imagem surgirá
a pasta onde se encontram as
imagens,
que
devem
estar
localizadas
no
caminho
C:\Pennacorp\FOTOPROD\,
escolhida a imagem, aparecerá o
nome do arquivo logo abaixo. Ex:
1001.

O caminho pode ser alterado no parâmetro acima (PRODUTO – IMG.DIR).

Nota importante: essa parametrização se encontra disponível a partir da versão 7.15 do
sistema, caso seja necessário solicite uma atualização do sistema.

No Cadastro de Produtos, na Guia Classificação F5, existe duas opções para incluir a imagem
no Sistema, são elas:
1. Clique no botão
para escolher a figura desejada.
2. No campo imagem, pode ser digitado também o nome da imagem sem a extensão
(.jpg), caso já saiba o nome do arquivo.
3. Para visualizar a imagem, dê um Refresh
na tela de Cadastro de Produtos.

COMO INSERIR LOGOTIPO DE FORNECEDORES

O ORION permite inserir logotipos de Fornecedores, para que sejam exibidos no Catálogo de
Produtos. Para tornar o carregamento das imagens mais rápido e garantir a qualidade e
estabilidade do programa adotamos algumas convenções:





O nome do arquivo não deve conter espaços;
O tamanho da imagem deve ter aproximadamente 120 pixels de largura por 50 pixels
de altura, devido a exibição no Catálogo de Produtos;
A imagem deve ter a extensão .jpg;
As imagens devem estar gravadas conforme abaixo:
Clicando no botão ao lado surgirá a
pasta onde se encontram as
imagens,
que
devem
estar
localizadas
no
caminho
C:\Pennacorp\LOGOFORNEC\,
escolhida a imagem, aparecerá o
nome do arquivo logo abaixo. Ex:
tracto1.

O caminho pode ser
alterado no parâmetro ao
lado.
FORNEC – IMG.DIR

COMO INSERIR DESENHOS NO ORION NO CADASTRO DE PRODUTOS
O ORION permite inserir desenhos, projetos da construção de determinado produto, para que
sejam exibidos no Cadastro de Produtos.
Qualquer arquivo com o nome sem espaços no formato .PDF pode ser inserido no sistema,
porém, para funcionamento do programa adotamos algumas medidas:




O nome do arquivo não deve conter espaços;
O arquivo deve ter a extensão.PDF;
Deve ser definida uma pasta e colocar todos os Desenhos de Produto na pasta
desejada¹.

¹ Para definir o local da pasta, deve ser alterado o parâmetro na Tabela Auxiliar – PRODUTO –
HTTP.DWG

Para inserir clique no botão
produto escolhido.

e escolha o projeto de Desenho desejado para o

DUM
Aprovação

Ativando Botões de Desenho na Tabela de Usuários:
BAS.PROD.DUM
BAS.PROD.DESPDF

Data da Última Modificação
Data de conferência e aprovação do
Desenho, colocado automaticamente, assim
que a alteração no Cadastro do Produto for
salva.

