
Bem-vindo ao curso delta Efetuar picking e embalar para o SAP Business One, versão
9.1.
Você deve ter bons conhecimentos do processo de picking e embalagem para compreender
integralmente o conteúdo deste curso.
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Depois de concluir este treinamento, você estará apto a:
Explicar as modificações efetuadas no Gerente de picking e embalagem
Processar Ordens de produção e Solicitações de transferência de estoque no Gerente de
picking e embalagem
Gerar e visualizar listas de picking diretamente de vários documentos



A OEC Computers revende computadores e equipamento eletrônico a varejistas no Reino
Unido. Além disso, a OEC Computers também monta computadores combinados a partir de
diferentes componentes como discos rígidos, placas de memória e caixas.

George é o gerente de depósito da OEC Computers. Ele e seu consultor SAP Business One
já implementaram processos de picking e embalagem na empresa. Agora, George quer
incluir o processo de picking e embalagem também para produção. Ele quer criar a lista de
picking para os componentes necessários para produção.

Além disso, a OEC Computers gerencia posições no respectivo depósito e George quer
criar listas de picking para transferir mercadorias de uma posição no depósito para outra.

As melhorias introduzidas na versão 9.1 fornecem uma solução para as necessidades da
OEC Computers.



As melhorias de picking e embalagem introduzidas na versão 9.1 permitem aos usuários
processar ordens de produção e solicitações de transferência de estoque no Gerente de
picking e embalagem.
Também é possível criar e visualizar listas de picking diretamente a partir de ordens de
produção e transferências de estoque.
Os principais benefícios que derivam dessas melhorias são:
• Utilização de listas de picking para agrupar mercadorias para produção e transferência

de estoque.
• Economia de tempo criando transferências de estoque e saída para produção de um lote

de documentos.
• E também a capacidade de criar listas de picking instantaneamente para um documento

específico.
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Este slide resume as principais diferenças entre a versão 9.0 e a versão 9.1 no módulo
Picking e embalagem.
A principal melhoria introduzida na versão 9.1, no módulo Picking e embalagem, é a
capacidade de processar ordens de produção e documentos de solicitação de transferência
de estoque.
Essa melhoria também inclui a capacidade de criar documentos de transferência de
estoque, solicitação de transferência de estoque e ordem de produção no Gerente de
picking e embalagem, com base em diferentes tipos de documento.
Além disso, agora também é possível processar linhas de documento de item não estocável
no gerente de picking e embalagem, criando assim novos documentos incluindo essas
linhas.
E por último, também é possível dividir a lista de picking por diferentes parâmetros,
incluindo parceiro de negócios, dados do documento e dados do item.
No próximo slide, abrangeremos essas modificações mais detalhadamente, mas primeiro
vamos ver como o processo de picking e embalagem é combinado com o processo de
produção.
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Na imagem, você pode ver uma descrição geral do processo de picking e embalagem
utilizado para produção na OEC Computers.
A partir da versão 9.1, a OEC Computers consegue gerar listas de picking para efetuar o
picking dos itens necessários para o respectivo processo de produção.
Uma vez por dia, George abre o Gerente de picking e embalagem, seleciona as linhas de
ordem de produção e cria listas de picking.
É depois efetuado o picking dos componentes e os mesmos são transportados para a área
de produção
Em seguida, o responsável pela produção cria um documento de saída para produção, a
partir do Gerente de picking e embalagem, para retirar do estoque os componentes em
produção.
Por fim, uma vez concluída a produção, o responsável pela produção adiciona um
documento de entrada da produção para adicionar o produto final ao estoque.
Observe que, para itens que utilizam o método de baixa por explosão, o processo não inclui
a criação de um documento de saída para produção .
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• A OEC Computers também integrou o processo de picking e embalagem para
transferências de estoque.

• Como a OEC Computers gerencia as posições no respectivo depósito, George emite muitos
documentos de transferência de estoque para transferir mercadorias de uma posição no
depósito para outra.

• Ao transferir itens de diferentes áreas no depósito, George cria primeiro documentos de
solicitação de transferência de estoque e, em seguida, no Gerente de picking e embalagem,
ele seleciona as linhas de solicitação de transferência de estoque e cria listas de picking.

• George divide as listas de picking pelos subníveis de depósito e atribui cada lista de picking
a um auxiliar de depósito.

• Após o picking das mercadorias, George cria um documento de transferência de estoque no
Gerente de picking e embalagem, com base nas linhas da solicitação de transferência de
estoque cujo picking foi efetuado.

• Nos próximos slides, veremos as melhorias efetuadas no Gerente de picking e embalagem
para permitir a geração de listas de picking para produção e processos de transferência de
estoque.
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Você está prestes a visualizar as principais modificações efetuadas no Gerente de picking e
embalagem:
• Veremos a nova janela de critérios de seleção com opções adicionais.
• Em seguida, veremos as novas colunas adicionadas aos três níveis principais de picking

e embalagem.
• Posteriormente, veremos as novas opções de divisão de listas picking.
• E finalmente, observaremos as novas opções de criação de documentos no Gerente de

picking e embalagem.

8



A janela de critérios de seleção de picking e embalagem inclui agora as ordens de produção
e as solicitações de transferência de estoque. Você pode selecionar um ou mais dos tipos
de documento relevantes a serem incluídos no Gerente de picking e embalagem.
Em seguida, você pode selecionar opções de filtragem adicionais e inserir valores De e Até
para cada seleção.
Observe que as opções de filtragem mudam de acordo com o tipo de documento
selecionado.
Outra modificação importante é a capacidade de selecionar um campo definido pelo usuário
(UDF) como filtro. Em nosso exemplo de negócios, a OEC Computers adicionou um campo
UDF à ordem de produção para indicar que área de produção deve ser utilizada. Quando
George quer criar listas de picking para uma determinada área de produção, ele filtra as
ordens de produção pelo campo da área de produção.
Observe que é possível selecionar campos UDF de todos os outros documentos
selecionados nos critérios de seleção.
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Foram adicionadas duas novas colunas à grade de linhas de documento dos níveis
principais Em aberto, Liberadas e Com picking efetuado, para receber toda a informação
relevante para solicitações de transferência de estoque e ordens de produção:
• A primeira é a coluna Para o depósito, relevante para as linhas do documento de

solicitação de transferência de estoque.
• A segunda é a coluna Método de saída relevante para as linhas do documento de ordem

de produção. O campo Método de saída indica se foi dada baixa por explosão para o
item. Este valor é utilizado posteriormente para determinar se é possível criar uma saída
para produção para esses itens. Isto será discutido mais detalhadamente no curso.
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Estão disponíveis várias novas opções para a divisão de listas de picking que fornecem
flexibilidade adicional na criação de listas de picking.
Na versão 9.1, você pode ainda dividir as listas de picking por parceiro de negócios, tipo de
documento, documento específico, grupo de itens e item.
Em nosso cenário empresarial, George divide as listas de picking de acordo com o Tipo de
documento pois esse campo indica o destino para os itens no final do processo de picking.
Por exemplo, os itens de ordens de produção são deslocados para a área de produção e os
itens de pedidos de venda são deslocados para a área de embalagem. Isso facilita o
processo simultâneo de picking e transferência de itens de vários pedidos para a área de
destino apropriada.
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O botão Criar no Gerente de picking e embalagem permite criar diferentes tipos de documentos
para linhas selecionadas no Gerente de picking e embalagem e no documento Lista de picking

Na versão 9.1, o botão Criar contém novas opções para criar documentos.

Além de criar notas fiscais e documentos de remessa, é agora possível criar documentos de
solicitação de transferência de estoque, transferência de estoque e saída para produção.

Para criar novos documentos, você seleciona primeiro as linhas de documento relevantes da lista,
seleciona o botão Criar e seleciona a opção relevante. Em seguida, um novo documento é aberto e
todos os dados relevantes são transferidos das linhas do documento base para o novo documento
de destino.
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Já vimos que existem novas opções para criar documento a partir do botão Criar.
É possível copiar diferentes linhas de documento para diferentes documentos de opção Criar.
A tabela exibida aqui lista as opções disponíveis e as linhas de documento base que podem ser
utilizadas para criar o novo documento.
Por exemplo, a saída para produção pode ser adicionada com base apenas nas linhas da ordem de
produção. O usuário só pode selecionar linhas que estejam indicadas como itens de baixa por
explosão.
Ao tentar criar novos documentos com base em linhas de documento que não são relevantes para
esse tipo de documento, o sistema envia uma mensagem de erro relevante.
A opção Transferência de itens/componentes também é nova na versão 9.1. Selecionar essa opção
gera um documento de transferência de estoque. A principal diferença entre a opção Transferência de
itens/componentes e a opção Transferência de estoque é o objetivo de cada documento criado.
Enquanto que o objetivo da opção Transferência de estoque consiste em concluir o processo iniciado
pela solicitação de transferência de estoque, o objetivo da opção Transferência de itens/componentes
consiste em transferir mercadorias para uma área de picking.
Observe que ao criar uma transferência de estoque de um documento que não seja a solicitação de
transferência de estoque, a informação de depósito e de posição no depósito é copiada para os
campos do e para o depósito e posição no depósito. O usuário pode depois modificar o conteúdo
desses campos manualmente.
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Até a versão 9.1, só era possível processar linhas de documento com itens estocáveis no
Gerente de picking e embalagem.
Na vida real, os itens não estocáveis como as taxas de técnico ou suporte aparecem com
frequência em documentos de vendas.
Na versão 9.1, as linhas de documento de itens não estocáveis podem ser processadas no
Gerente de picking e embalagem.
Essas linhas de documento podem ser incluídas em listas de picking e podem ser copiadas
para uma entrega ou nota fiscal mediante a opção Criar.
Observe que os itens não estocáveis não podem ser copiados para um documento de
transferência de estoque.
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Gerar uma lista de picking diretamente a partir de um documento específico pode ser uma
opção rápida para processar o picking desse documento.
Antes da versão 9.1, era possível gerar listas de picking diretamente a partir de pedidos de
venda.
Na versão 9.1, essa funcionalidade foi ampliada para solicitações de transferência de
estoque, ordens de produção e notas fiscais de reserva.
Clique com o botão direito do mouse em um desses documentos para abrir o menu de
contexto e selecione uma das seguintes opções:
• Gerar lista de picking - Esta opção gera uma lista de picking para a quantidade do

documento em aberto.
• Visualizar listas de picking – Esta opção abre qualquer lista de picking relacionada a

esse documento.
• Em nosso cenário empresarial, George utiliza esta opção quando uma lista de picking é

urgentemente necessária, em vez de utilizar o Gerente de picking e embalagem. Depois de
adicionar a solicitação de transferência de estoque ou ordem de produção, George gera
uma lista de picking diretamente a partir do documento. Todos os dados relevantes do
documento são depois copiados para a lista de picking. Em seguida, ele revisa o conteúdo
da lista de picking e adiciona o mesmo.
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Estes são alguns pontos importantes deste curso:
As linhas de ordem de produção e solicitação de transferência de estoque podem ser
processadas no Gerente de picking e embalagem.
As melhorias nos critérios de seleção do Gerente de picking e embalagem permitem mais
opções de filtragem, incluindo UDFs.
Você tem opções adicionais para dividir listas de picking no Assistente de criação de listas
de picking.
É possível criar novos tipos de documentos a partir do Gerente de picking e embalagem,
incluindo documentos de solicitação de transferência de estoque, transferência de
estoque e saída para produção.
Você pode gerar listas de picking e criar documentos a partir do Gerente de picking e
embalagem, para linhas de documento de itens não estocáveis.
É possível gerar e visualizar listas de picking diretamente a partir de notas fiscais de
reserva, solicitações de transferência de estoque e ordens de produção.
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