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1 - Conhecendo o projeto e ambiente

 Apresentação do projeto prático Duração: 00:07:08

 Conhecimentos e ambiente Duração: 00:02:16

 Criando o projeto Laravel Duração: 00:03:51

 O código-fonte final do projeto está no GitHub!

2 - Preparando o layout para o projeto com tema AdminLTE

 Modelos de declarac ̧a ̃o de rotas do Laravel Duração: 00:05:01

 Gerando layout e autenticação Duração: 00:03:16

 Instalando o Laravel Mix e executando para compilar os arquivos Duração: 00:05:46

 Configurando banco de dados, traduções e timezone Duração: 00:11:50

 Adicionando os arquivos do tema administrativo Duração: 00:13:39

 Adicionando os componentes do template administrativo Duração: 00:09:24

 Carregando fontawesome e definindo itens do menu de navegação Duração: 00:06:02

 Definindo layout do login e refinando menu de navegação Duração: 00:13:40

 Definindo links e cabeçalho páginas Duração: 00:08:40



3 - Criando o cadastro de Fornecedores e Clientes

 Criando tabela, model e controller do cadastro de empresas Duração: 00:08:35

 Criando rotas e view de listagem Duração: 00:09:52

 Listando registros na view Duração: 00:09:06

 Separando a listagem de Fornecedores e Clientes Duração: 00:12:08

 Preparando a view para criação Duração: 00:15:26

 Salvando os dados da empresa no banco Duração: 00:09:16

 Validação dos dados do formulário Duração: 00:14:10

 Definição de mascaras para os inputs Duração: 00:11:40

 Melhorando a validação do nosso formulário Duração: 00:19:24

 Como se usa e o que resolve o recurso de Route Model Binding do Laravel

 Mostrando formulário de update Duração: 00:12:34

 Atualizando os dados Duração: 00:08:27

 Implementando página de Detalhes Duração: 00:11:50

 Apagar registro Duração: 00:11:36

 Formatando valores a serem exibidos Duração: 00:07:58

 Ajustando detalhes no cadastro de empresas e fornecedores Duração: 00:16:27

 Combobox de estados Duração: 00:03:09

4 - Usando gerador de código para criar os cadastros de produtos e usuários

 Instalando o gerador de Crud no projeto Duração: 00:16:17

 Personalização dos templates de view do gerador Duração: 00:11:51

 Gerando o cadastro de produtos Duração: 00:06:14

 Alteração a exclusão de produtos para softdelete Duração: 00:04:02

 Criando cadastro de usuários Duração: 00:09:41

 Campo de confirmação de senha e Hash Duração: 00:08:42

 Protegendo as rotas com autenticação Duração: 00:05:22

 Criando usuário via seeder Duração: 00:06:15



5 - Criando o gerenciador de entradas e saídas do financeiro

 Criando o cadastro de movimentos financeiros Duração: 00:07:49

 Ajustando cadastro de movimentos financeiros Duração: 00:07:02

 Melhorando e validando os campos de valor e data Duração: 00:12:18

 Exibindo corretamente valores e datas Duração: 00:11:43

 Adicionando select2 ao projeto Duração: 00:10:02

 Conhecendo os recursos de serialização JSON do Laravel

 Retornando json para o select2 Duração: 00:15:25

 Filtrando registros por nome e tipo Duração: 00:11:46

 Criando filtro de intervalo para movimento financeiro Duração: 00:10:06

 Definindo valores padrão para o filtro Duração: 00:05:56

 Exibindo empresa e tipo de lançamento Duração: 00:10:49

 Preenchendo select2 na atualização Duração: 00:03:29

6 - Implementando movimento de estoque

 Criando interface de movimentos de estoque Duração: 00:04:35

 Implementando a listagem de movimentos de estoque Duração: 00:16:37

 Implementando a exclusão de movimento de estoque Duração: 00:05:08

 Adicionando select2 de produtos e retornando json dele Duração: 00:09:16

 Criação de movimentos de estoque Duração: 00:14:57

 Definindo detalhes da criação de movimentos de estoque Duração: 00:12:09



7 - Calculando o saldo da empresa

 Criação da tabela de saldo e observer de movimento de estoque Duração: 00:15:03

 Como aliviar seus controllers com os eventos do Eloquent no Laravel

 Calculando o novo saldo a partir do movimento de estoque Duração: 00:06:05

 Atualizando saldo quando movimento de estoque e ́ excluído Duração: 00:10:49

 Considerando saldo inicial 0 Duração: 00:03:04

 Refatorando nome do model de movimentos financeiros Duração: 00:03:31

 Calcular novo saldo para lançamento financeiro Duração: 00:08:05

 Finalizando o cadastro de movimentos financeiros Duração: 00:09:35

 Mostrando o saldo da empresa Duração: 00:06:45

8 - Relatório de saldo e busca de empresa

 Preparando a view do relatório de saldo Duração: 00:08:00

 Filtrando dados do relatório de saldo Duração: 00:09:27

 Exibindo as informações no relatório de saldo Duração: 00:11:59

 Carregando a relação movimento de estoque - produto Duração: 00:02:59

 Criando busca por fornecedores e empresas Duração: 00:09:56

 Carregando relações com itens excluídos Duração: 00:10:03

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?

Envie-nos um e-mail clicando aqui.
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