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O que há de novo 
 

Audaces Supera – Versão Clube Audaces 
 

 

 Com o propósito de produzir tecnologia de ponta, o principal requisito da Política de Qualidade 

da Audaces é oferecer produtos inovadores e serviços confiáveis que gerem valor e crescimento aos 

seus clientes. Inovadora no setor de confecção, a empresa busca constantemente a satisfação plena de 

seus clientes. 

 Este documento auxiliará o usuário a conhecer e utilizar todas as melhorias incluídas na versão 

4 do sistema. Estas melhorias são baseadas em solicitações, críticas e sugestões de clientes, portanto, 

foram desenvolvidas para facilitar ainda mais o dia a dia do usuário. 

 A Audaces está sempre disponível para críticas e sugestões. Sua opinião é muito importante para 

o desenvolvimento dos nossos produtos. 

Qualquer dúvida entre em contato com o Suporte Audaces: 

Telefone: (+55) 48 2107-3737 

E-mail: suporte.sistema@audaces.com 
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Ações em lote 
 

O Audaces Supera tem como principal novidade as ações em lote no sistema. A partir da versão 

5 você terá mais economia de tempo com essa novidade que está focada nas ferramentas Mover Para 

cima e Para baixo, Abrir arquivo e Salvar arquivo. 

 

Mover Para cima e Para baixo 

 

Organize as prioridades dos seus encaixes, movendo lotes de arquivos para cima ou para baixo 

no Audaces Supera. Com a tecla SHIFT pressionada você poderá selecionar arquivos para movimenta-

los entre os arquivos que estão na lista.  

Movimente os arquivos selecionados até o arquivo que está sendo processado, agora, eles serão 

os próximos da fila a serem processados. Veja um exemplo:  

1. Na fila a seguir o próximo arquivo a ser processado seria a Camisete Básica FEM MC; 
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2. Os arquivos Vestido Básico e Vestido com manga drapeada foram selecionados com o 

SHIFT pressionado: 

 

 

3. E, com a ferramenta Para cima foram movidos logo abaixo do arquivo que estava em 

processamento: 

 

 

Abrir arquivo 

 

Você também pode fazer a ação em lote para abrir arquivos no Audaces Encaixe.  

Para selecionar mais de um arquivo você pode proceder das seguintes maneiras:  

 Pressione a tecla SHIFT e clicar no primeiro e no último arquivo que deseja selecionar, 

todos os arquivos entre eles serão selecionados; 

 Pressione a tecla CTRL e clicar em cada arquivo que deseja selecionar; 

Após selecionar os arquivos basta clicar na ferramenta Abrir arquivos e todos os selecionados 

serão abertos no Audaces Encaixe.  
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Arquivos selecionados no Audaces Supera:  

 

Arquivos abertos no Audaces Vestuário Encaixe: 



 

O que há de novo – Versão 1.0 6 Audaces Supera 5.00.00-767 
  Audaces Vestuário 14.00.00-799  

 

 

Salvar arquivo 

 

Agora você pode salvar vários arquivos de uma só vez, conforme sua necessidade. Isto facilita e 

agiliza o seu trabalho economizando tempo.  

Para selecionar os arquivos você pode verificar no item Abrir arquivos deste documento. Confira 

agora o passo a passo abaixo de como salvar arquivos em lote:  

1. Selecione os arquivos que você deseja salvar, em seguida clique na ferramenta Salvar 

Arquivo. 

2. A seguinte janela abrirá na sua área de trabalho:  

 

 

 



 

O que há de novo – Versão 1.0 7 Audaces Supera 5.00.00-767 
  Audaces Vestuário 14.00.00-799  

Usar pasta original: cada arquivo selecionado será salvo na sua pasta de origem, assim você pode 

sobrescrever o arquivo antigo ou salva-lo com outro nome; 

Definir uma nova pasta: você pode definir outro local e pasta para salvar esses arquivos processados 

pelo Audaces Supera. Assim os arquivos originais permanecem intactos em sua pasta de origem.   

Perguntar antes de sobrescrever um arquivo existente: com essa opção marcada o sistema mostrará a 

opção para você alterar o nome do arquivo ou confirmar a substituição do mesmo. Sem a opção 

marcada todos os seus arquivos selecionados serão substituídos pelos atuais processados no Supera.   

Remover os arquivos salvos: Ao realizar as ações de salvar descritas acima os arquivos salvos serão 

removidos da lista de encaixes do Audaces Supera. Caso queira mantê-los na lista do Supera desmarque 

essa opção.  

3. Após realizar as configurações descritas acima clique em Gravar; 

4. Pronto todos os arquivos selecionados foram salvos! 

 

 

Dica 
A Janela de Dicas também pode ser encontrada no menu Arquivo, através do caminho Arquivo > 

Ajuda > O que há de novo. 
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