
Bem-vindo ao curso delta Gerenciamento de peso para a versão 9.1.
Este curso aborda a nova solução de peso introduzida nessa versão.
Você deve ter bons conhecimentos de estoque, UM e administração de posições no
depósito para compreender integralmente o conteúdo deste curso.
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Depois de concluir este treinamento, você estará apto a:

Definir regras de conversão de peso no grupo de UMs

Atribuir e monitorar o peso para itens e posições no depósito

Permitir a alocação a posições no depósito, de acordo com a restrição de peso



A OEC Computers revende computadores e equipamento eletrônico a varejistas no Reino
Unido.

A OEC Computers já implementou as posições no depósito e a solução UM na empresa.

George, o gerente de depósito quer começar a gerenciar o peso para os itens no depósito.
Uma indicação de peso por item permitirá que ele monitore o peso dos itens no depósito e
limite o peso para transportar e carregar as mercadorias até o padrão permitido.

Ele também quer simplificar as regras para a conversão de unidades de medida. Ele
também quer definir um limite de peso para determinadas posições no depósito, pois o
excesso de peso pode provocar a queda de uma prateleira.

O George pediu a você, seu consultor SAP Business One, que o ajude a gerenciar o peso
para itens e posições no depósito.



A nova solução de peso introduz várias melhorias:
• Primeiro, podemos agora gerenciar o peso para itens e posições no depósito.
• Em seguida, podemos criar regras de conversão de peso únicas que se baseiam no

peso do item.
• E finalmente, existe uma nova regra de alocação de posições no depósito que permite

alocar até um peso máximo de posições no depósito.
Os principais benefícios que derivam dessas melhorias são:
• Monitorização do peso do item, evitando assim excesso de peso no transporte e

carregamento de mercadorias
• Minimização do número de códigos UM e regras de conversão
• E impedimento de sobrecarga de peso nas prateleiras e outras unidades no depósito.
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Vamos primeiro conhecer o novo campo do peso da UM do estoque
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Vamos observar o novo campo Peso em Dados do cadastro do item.
O campo Peso foi adicionado à ficha Estoque. Esse é o peso da UM do estoque do item.
Antes da versão 9.1, só podíamos definir o peso para códigos de unidade de medida de
vendas ou compras do item.
Na imagem, podemos ver o item Papel de impressora. Podemos ver que esse item está
relacionado ao grupo Papel. Podemos ver também o novo campo Peso na ficha Estoque. 1
Pacote de Papel de impressora equivale a 1 quilograma.
Observe que sempre que atualizamos o campo Peso dos Dados do estoque, o sistema
envia uma mensagem perguntando se queremos copiar o peso da UM do estoque para a
UM de compras e vendas. O peso é depois copiado proporcionalmente, de acordo com as
regras de conversão definidas entre os diferentes códigos UM no grupo de UMs. Essa
funcionalidade nos permite atualizar os três campos de peso de uma vez.
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A definição do peso da UM do estoque do item nos permite monitorar e rastrear o peso do
item no depósito.
Também pode ser utilizado para limitar o peso levantado e transportado para os auxiliares
ou máquinas do depósito.
No exemplo aqui mostrado, podemos ver que a empilhadeira tem uma limitação de peso de
500 kg.
• Como gerenciamos o peso para a UM do estoque do item, podemos calcular facilmente

quantos itens conseguimos carregar na empilhadeira sem ter de pesar sempre os itens.
• 1 pacote de papel de impressora pesa 1 kg e isso significa que uma empilhadeira pode

transportar 500 pacotes de papel de impressora.
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Agora, podemos examinar a solução de peso da unidade de medida.
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A OEC computers revende diferentes tipos de cabos. Esses cabos são comprados por peso
e gerenciados no estoque por metros. Esses cabos também são vendidos em metros.
Aqui estão 3 exemplos de itens de cabo gerenciados na OEC Computers: cabo de rede,
cabo HDMI e cabo de alimentação.
É definida uma UM de estoque metro para cada item. Cada unidade metro tem um peso
diferente:

• 1 metro de cabo de rede pesa 1 kg,

• 1 metro de cabo HDMI pesa 2 kg e

• 1 metro de cabo de alimentação industrial pesa 4 kg.
Todos esses itens estão relacionados ao grupo de UMs Cabo.
Utilizaremos esses itens como exemplos para demonstrar a conversão de UM de peso.

9



A nova solução de peso fornecida na versão 9.1 permite utilizar o peso do item como fator
para calcular a conversão entre os diferentes códigos UM no grupo de UMs.
Na versão 9.1, em muitos casos, tínhamos de definir um código UM e uma regra de
conversão diferente para cada item, uma vez que cada item tem um peso diferente.
Explicaremos esse conceito mais detalhadamente nos próximos slides.

10



Aqui, podemos ver uma ilustração da definição de grupo de UMs na versão 9.0.
Na primeira linha, inserimos a UM básica. Em nosso cenário, 1 metro é a unidade básica e
todas as outras unidades são medidas por essa.
Nas linhas seguintes, inserimos todas as outras UMs alternativas relacionadas a esse
grupo.
Para cada UM que definimos, inserimos o número de unidades básicas que ela vale.
Em nosso exemplo, 1 kg de cabo de rede equivale à unidade de 1 metro , 2 kg de cabo
HDMI equivale à unidade de 1 metro e 4 kg de cabo de alimentação equivale a unidades
de 1 metro.
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Na versão 9.1, foram adicionadas à janela Definição de grupo de UMs duas novas colunas
chamadas: Fator do peso e Fator UDF.
Cada um desses fatores pode ampliar a funcionalidade do método de conversão.
Vamos ver primeiro como se utiliza o fator do peso em nosso exemplo.
Metro é a unidade básica e também a unidade do estoque em nosso exemplo.
No campo Fator do peso, podemos selecionar qualquer um dos códigos de peso definidos
na janela Peso- Configuração localizada no menu Administração Configuração
Estoque.
Selecionamos o código de peso kg como fator do peso para a UM Quilo.
A inclusão do fator do peso transforma essa UM em uma UM genérica que pode ser
utilizada para calcular a conversão das diferentes unidades de medida.
Vamos ver como isso se faz no próximo slide
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Você se lembra do campo Peso em Dados do cadastro do item?
O valor desse campo é, na verdade, o valor do fator do peso. Se o peso do item foi inserido
em uma unidade de medida diferente da indicada no campo do fator, o sistema converte o
peso de acordo com o fator do peso. Por exemplo, se o peso do item for 2000 gramas, o
fator será 2 (kg).
Podemos definir esse valor na regra de conversão.
Podemos dizer que o valor do fator multiplicado pela quantidade alternativa (em UMs
alternativas) equivale à quantidade base (em UMs básicas).
Isso também significa que uma quantidade alternativa de uma unidade equivale à
quantidade base da unidade dividida pelo fator do peso.
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Vamos examinar a regra de conversão para nossos itens de cabo.
Como gerenciamos o estoque do cabo por quilogramas, inserimos os seguintes pesos no
campo Peso de Dados do cadastro do item:

1 kg para o cabo de rede
2 kg para o cabo HDMI e
4 kg para o cabo de alimentação

Agora que conhecemos o valor do fator do peso de cada item, podemos definir esse valor
na regra de conversão.
Isso significa que:

a unidade 1 kg do cabo de rede equivale à unidade 1 metro
a unidade 1 kg do cabo HDMI equivale à unidade 0,5 metros
a unidade 1 kg do cabo de alimentação equivale à unidade 0,25 metros
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A segunda coluna adicionada à janela de definição de grupo de UMs é o campo Fator UDF.
UDF corresponde a campo definido pelo usuário e significa que você pode utilizar qualquer
UDF numérico do cabeçalho de dados do cadastro do item como fator. Você pode utilizar
este campo para registrar uma medida adicional de um item, por exemplo, volume ou
densidade.
Esta solução fornece flexibilidade adicional (diferente do peso) na definição de regras de
conversão genéricas diferentes.
O fator UDF se comporta basicamente como o fator do peso. Para calcular a regra de
conversão, dividimos a quantidade de unidade básica pelo fator UDF.
Antes de começar a trabalhar com o fator UDF pela primeira vez, você pode criar um novo
campo UDF no cabeçalho de dados do cadastro do item para qualquer tipo de medida.
Neste campo, insira o valor do fator.
Em seguida, na definição de grupo, na coluna do fator UDF, selecione esse nome de campo
UDF.
O valor do campo UDF nos dados do cadastro do item é o fator utilizado para cálculos.
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No exemplo aqui mostrado, vemos o grupo Pacotes que é utilizado para diferentes tipos de
caixas e pacotes que são gerenciados no estoque.
Quando estão dobrados, os pacotes são planos e medidos em polegadas. Os pacotes
também podem ser medidos pelo volume correspondente, em nosso caso utilizamos litros.
Um dos itens associados a esse grupo é o item caixa e um campo Fator UDF é definido no
cabeçalho Dados do cadastro do item e chamado Litros.

O valor do campo UDF Litros é 2. Isso significa que 2 litros do item caixa equivalem a 6
polegadas.
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Em alguns casos, podemos querer definir uma UM de peso como unidade
básica. Podemos fazê-lo utilizando o fator UDF.
Vejamos o exemplo na imagem.
A OEC computers vende itens de conector. Os conectores são gerenciados
pelo peso no estoque. As unidades básica e de estoque são definidas como
quilogramas. Na imagem, podemos ver o grupo de UMs Conectores. A
unidade básica é o quilograma e a unidade alternativa são as unidades.
Um dos itens que utiliza o grupo de UMs Conectores é o item Conector
USB. Foi adicionado um campo UDF ao item para indicar quantas unidades
de conector equivalem a 1 quilograma de conectores.
O valor do campo UDF do item Conector USB é 100. Isso significa que 100
unidades equivalem a 1 kg de conectores.
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Os dois novos campos Fator do peso e Fator UDF são utilizados no cálculo dos itens por
campo de unidade.
O campo Itens por unidade foi introduzido na versão 9.0 e aparece nas linhas do documento
de marketing. Ele exibe quantas unidades de estoque equivalem a uma UM alternativa.
Para calcular o número de itens por unidade de uma determinada UM, utilizamos a equação
mostrada na imagem. Esta é uma equação geral que demonstra a utilização dos dois
fatores.
O sistema divide a quantidade base pela quantidade alternativa multiplicada pelo fator de
peso e o fator UDF.
Quando o fator do peso e/ou o fator UDF não são definidos no grupo de UMs, os valores em
falta são automaticamente definidos como 1.
Esta equação é utilizada quando a unidade básica e as unidades de estoque são iguais.
Observe que se recomenda utilizar a mesma UM para a unidade de medida básica e a
unidade de medida de estoque, como fizemos em nosso exemplo. Esta configuração
mantém a conversão simples e minimiza o arredondamento resultante da conversão
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Vamos ver como o fator do peso afeta o cálculo dos itens por unidade em um documento de
remessa.
Na imagem, podemos ver o peso de cada item na UM do estoque, como apareceu nos
dados do cadastro do item.
Também podemos ver um documento de remessa criado para a totalidade dos 3 cabos.
Observe os itens por campo de unidade:
• Na primeira linha, vemos que a unidade 1 quilo de cabo de rede equivale à unidade 1

metro
• Na segunda linha, vimos que a unidade 1 quilo de cabo HDMI equivale à unidade 0,5

metros
• Na terceira linha, vemos que a unidade 1 quilo de cabo de alimentação equivale à

unidade 0,25 metros
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Na versão 9.1, podemos efetuar alguns ajustes em um documento de destino.
Às vezes, a OEC Computers emite um pedido de venda com uma determinada UM, mas quando a
entrega real ao cliente é efetuada, George quer modificar a UM do item. Por exemplo, quando existe
um item no estoque em uma UM diferente da UM do pedido de venda, George modifica o código UM
no documento para registrar a UM correta nas linhas de remessa.
Além disso, por vezes, ao converter um item cabo de Metro para Kg, é necessário um determinado
arredondamento para receber um número inteiro no campo Itens por unidade. Na versão 9.1., é
possível ajustar este campo.
Para isso, um novo código UM com o valor "manual" deve ser definido uma vez na janela de
configuração da UM.
Quando o código "manual" é selecionado no campo Código UM de uma linha do documento, você
pode efetuar modificações no campo Itens por unidade.

Nota: a modificação no documento de destino só é permitida quando o documento base não criou
uma transação de estoque
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Nesta parte do treinamento, examinaremos as novas melhorias da solução de peso e o
impacto correspondente em posições no depósito.
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A solução de posição no depósito permite regras de alocação automática diferentes.
Na versão 9.1, esta solução foi expandida para incluir uma restrição de alocação por peso.
Podemos definir para cada posição no depósito a respectiva capacidade de peso.
Também já vimos que podemos definir o peso da UM de estoque do item.
Essas novas definições permitem executar uma alocação de posição no depósito até o
máximo permitido para cada posição.
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Veja o exemplo demonstrado aqui.
Queremos alocar itens de disco rígido. Cada disco rígido pesa 1 kg.
Temos 2 posições no depósito: Posição 1 e Posição 2. Cada uma tem uma restrição de
peso de 100 kg. A Posição 1 já tem um estoque existente de 80 kg. A Posição 2 está
vazia.
Existe também uma regra de alocação. De acordo com esta regra, a alocação é efetuada
primeiro para a Posição 1 e depois para a Posição 2.
Podemos ver que ao permitir a restrição de peso para uma posição, o sistema alocará
somente 20 kg à Posição 1 e o resto à Posição 2.
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Na janela Depósito – Configuração, indicamos se queremos utilizar a regra de alocação até
o peso máximo.
Podemos definir essa regra para posições no depósito de Recebimento e posições no
depósito de não-Recebimento regulares.
Para posições no depósito regulares, podemos adicionar uma validação de peso além de
qualquer regra de alocação no recebimento. Observe que essa definição é relevante para a
alocação automática e manual.
Para a posição no depósito de Recebimento, podemos adicionar uma validação para a
quantidade máxima, peso ou quantidade e peso. O peso máximo e a quantidade máxima
são definidos no cadastro da posição no depósito.
No próximo slide, veremos os novos campos Peso no Cadastro da posição no depósito.
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Foram adicionados dois novos campos à janela Cadastro da posição no depósito.
O campo Peso do item é um campo de informação que exibe o peso total dos itens
armazenados atualmente na posição no depósito. Esse peso total é um cálculo da
quantidade de cada item na posição no depósito multiplicada pelo peso definido para a UM
de estoque do item.
O campo Peso máximo é o peso máximo permitido para essa posição no depósito. Essa
informação é inserida pelo usuário.

Nota:
• Se nenhum valor for inserido no campo Peso máximo, não será aplicada nenhuma

restrição de peso a essa posição no depósito.
• Além disso, se uma posição no depósito com restrição de peso tiver um item sem

definição de peso, esse item não será considerado no cálculo do peso da posição.
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O que acontece quando uma alocação está prestes a ocorrer, por exemplo ao inserir um
documento Recebimento de mercadorias e o peso máximo de uma posição no depósito
está prestes a ser excedido?
Quando a alocação automática é efetuada – não é emitido nenhum alerta. O sistema aloca
até o peso máximo permitido. Isso pode resultar em uma alocação parcial e até mesmo em
uma alocação de uma fração de uma unidade.
O alerta só é emitido para a alocação manual.
Na alocação manual, ao entrar na janela Alocação de posição no depósito – Saída para
efetuar a alocação a uma posição no depósito que terá como resultado o excesso do peso
definido, é enviada uma mensagem de alerta, como mostrado na imagem.
O usuário pode depois decidir alocar até o peso máximo ou ignorar a mensagem.
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Estes são alguns pontos importantes deste curso:
Foi adicionado um novo campo de peso para a UM de estoque do item.
Foram ainda adicionadas à janela Definição de grupo de UMs duas novas colunas
chamadas: Fator do peso e Fator UDF
Esses fatores são utilizados para criar regras de conversão genéricas que minimizam o
número de códigos UM e regras de conversão.
Foram adicionados dois novos campos ao Cadastro da posição no depósito:

• Peso do item que indica o peso total da posição no depósito
• e Peso máximo que indica a limitação de peso da posição no depósito.

É possível definir uma restrição de peso para alocação automática e manual, com base
no peso atual e limitação de peso da posição no depósito.
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