
IMPORTAR ENTREGA, STOCK INICIAL E UTILIZAÇÃO ATRAVÉS 
DE MODELO DO EXCEL

PARA CARREGAR A ENTREGA, O STOCK INICIAL 
OU A UTILIZAÇÃO PARA O CLEANCHAIN USANDO 
O EXCEL, SIGA OS SEGUINTES PASSOS:

A base do CleanChain são os seus dados de inventário de químicos 
que são usados para determinar a conformidade da sua empresa 
relativamente às diferentes normas. O CleanChain pode ajudá-lo a 
passar menos tempo a classificar diversas folhas de dados e mais 
tempo a analisar os dados para decisões práticas para melhorar o 
seus negócio. Depois de inserir estas informações químicas pela 
primeira vez, irá achar muito mais fácil gerir e atualizar o seu 

1. Vá até Introduzir Químicos na navegação do site e clique em 
Inventário. 

2. Clique no botão com o ícone verde “+” acima da coluna de 
Estado. 

3. Selecione Adicionar Contagem de Stock, Adicionar Entrega ou 
Adicionar Utilização.

4. No ecrã seguinte selecione um mês para a Contagem de Stock, 
a Entrega ou a Utilização. Clique no mês, e use o menu 
suspenso para selecionar o mês e o ano, clique para 
selecionar e depois clique em Ir. 
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inventário ao longo do tempo. Deve atualizar o seu inventário pelo 
menos uma vez por mês. Por exemplo, é recomendável inserir o 
seu inventário de agosto de 2019 até 15 de setembro de 2019. 



1. A seguir selecione Excel na parte superior do ecrã. 

2. Escolha o seu idioma preferido usando o menu suspenso e 
clique para descarregar o modelo para o seu computador. 

3. Realize o seu inventário usando o modelo do Excel. Existem 5 
colunas: Nome do Produto, Fabricante/Distribuidor, 
Quantidade, Unidade e Data. 

Nome do Produto: O nome do seu produto químico

Fabricante/Distribuidor: O nome do fabricante ou distribuidor a 
quem comprou ou de quem recebeu o produto químico

Quantidade: A quantidade do seu produto químico

Unidade: A unidade de massa em que a sua quantidade é medida 
(ex: kg, g, lb, tonelada)

Data (Opcional): A data em que o seu inventário foi feito para o 
produto químico

4. Depois de concluir o seu inventário usando o modelo do Excel, 
clique em Carregar dados via Modelo do Excel.
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5. Arraste e solte o seu ficheiro na caixa ou clique em Pesquisar 
para selecionar o ficheiro de inventário.

*Note que deve usar o modelo do Excel que foi descarregado na etapa 
5. O seu carregamento não funcionará com nenhum outro modelo.

6. Os dados químicos do seu carregamento do Excel serão 
automaticamente importados para o CleanChain. Use a coluna 
Correspondência com para validar os seus produtos. 

Uma marca de seleção verde      – Isso significa que fez a 
correspondência com êxito de um produto com um registo de 
produto existente no CleanChain. 

Pesquisar – O CleanChain encontrou potenciais correspondências 
com base no produto que inseriu. Clique em Pesquisar  
para visualizar as potenciais correspondências e selecione uma 
correspondência. 

Adicionar novo produto – Após clicar em pesquisar, o CleanChain 
não encontrou potenciais correspondências ao nome do produto e 
fabricante que inseriu.   Clique em Adicionar Novo Produto  
      e insira todas as informações necessárias. 

7. Faça a revisão da sua submissão para completar a sua 
submissão de inventário. Todos os produtos têm de ter um 
sinal de visto verde no Corresponder a ao lado do nome do 
produto. Clique em Guardar                        na parte inferior do 
ecrã para guardar o seu progresso ou terminar o seu 
inventário. 

8. Uma submissão de inventário bem-sucedida aparecerá como 
Validado na página inicial de inventário.
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Para rever a sua submissão, clique na sua inserção na coluna Data.

Para editar a sua inserção, clique no Ícone de Lápis.
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