
Bem-vindo ao tópico sobre solicitações de compra e ofertas de compra.



Nesta sessão, vamos explorar a criação e o trabalho com solicitações de compra e ofertas de compra.
Utilizaremos o assistente de criação de ofertas de compra para produzir várias ofertas.



Sua empresa adicionou solicitações de compra e ofertas de compra como parte do processo normal de
compra.

Quando os colaboradores desejam pedir materiais, eles utilizam uma solicitação de compra para alertar
o departamento de compras sobre as necessidades.

Se esses itens não estiverem disponíveis internamente, eles serão adquiridos pelo departamento de
compras.

Para conseguir o melhor preço, o comprador solicitará cotações dos itens aos fornecedores. Quando
várias cotações são necessárias, o assistente de criação de ofertas de compra é utilizado.



A solicitação de compra pode ser usada como uma etapa preliminar do processo de compra. Ela é
usada internamente para indicar a necessidade de um item.

Depois que uma solicitação é feita, o item pode ser pedido diretamente ou ofertas podem ser solicitadas
aos fornecedores.

O documento de oferta de compra permite rastrear as ofertas de itens do fornecedor.

Existem várias maneiras de criar ofertas de compra. Ofertas individuais podem ser criadas
manualmente ou a partir de uma requisição de compra. O assistente de ofertas de compra pode ser
utilizado para criar várias ofertas. No relatório de solicitações de compra, você pode criar ofertas
online diretamente a partir do relatório ou marcando um campo de seleção. As ofertas também podem
ser criadas diretamente a partir de pedidos de venda usando o assistente de confirmação de compra.

Depois que os fornecedores respondem, você pode comparar as respostas para determinar a melhor
oferta e, depois, criar um pedido de compra para o fornecedor.



Agora vamos analisar detalhadamente a solicitação de compra.

Normalmente, uma solicitação de compra é um documento gerado por um usuário para notificar o
departamento de compras sobre itens ou serviços que são necessários. O documento especifica as
quantidades e o período dos itens solicitados. Ele também pode conter informações de autorização para
prosseguir com a compra.

As solicitações de compra também são conhecidas como requisições de compra.

As requisições também são uma solicitação de compra usando fundos da empresa. Algumas empresas
exigem requisições de compra para todas as compras, enquanto outras as exigem apenas para
determinados tipos de compras.



O uso de solicitações de compra pode economizar tempo para o departamento de compras, pois o
documento apresenta muitas das informações necessárias para criar pedidos de compra.

Além disso, as solicitações de compra reduzem as despesas relacionadas aos itens devolvidos por não
serem os itens esperados ou por serem itens autorizados por um supervisor.

As solicitações de compra permitem que a empresa controle as despesas em antecipação às compras.
Elas ajudam os departamentos a manter o orçamento. Elas também permitem que a empresa saiba
quais departamentos ou colaboradores estão gastando mais, o que auxilia no planejamento do
orçamento e na redução de custos.



A solicitação de compra pode ser copiada para uma oferta de compra a fim de localizar o melhor preço,
ou a solicitação de compra pode ser copiada diretamente para um pedido de compra quando o
fornecedor é conhecido.



Outra opção é abrir o relatório de solicitações de compra para visualizar as solicitações de compra
existentes e criar os documentos subsequentes diretamente a partir do relatório.

O relatório de solicitações de compra apresenta uma visão geral de todas as solicitações de compra
com as informações correspondentes.

Conforme mostrado no gráfico, você pode selecionar linhas do relatório e usar a lista suspensa do
botão Criar para criar novas ofertas ou novos pedidos.

Dentro do relatório, é possível fazer alterações conforme necessário, como de fornecedores ou
quantidades, antes de criar ofertas ou pedidos de compra a partir do relatório.

Uma vantagem do relatório é a possibilidade de agrupar solicitações de compra por fornecedor para
que, em vez de criar vários pedidos de compra para cada fornecedor, você crie apenas um.

Uma notificação pode ser enviada por e-mail ou no SAP Business One quando um pedido de compra
ou recebimento de mercadorias é criado para uma solicitação de compra.



Em nosso exemplo de negócios, a equipe de vendas precisa de dois laptops para uma exposição
itinerante de vendas. O gerente de vendas solicita os laptops usando uma solicitação de compra.

Visto que os itens são caros, a autorização do gerenciamento é necessária. A solicitação de compra é
gravada como esboço como parte do procedimento de autorização.

Depois que o item é autorizado, o esboço pode ser convertido em uma solicitação de compra.

O comprador executa o relatório de solicitações de compra e vê a solicitação pendente. Os laptops são
itens normalmente vendidos por um fornecedor regular. O comprador verifica se os itens estão no
estoque no momento.

Como o item não está no estoque, o comprador cria um pedido de compra.

A partir desse ponto, o processo de compra continua normalmente, com um recebimento de
mercadorias para receber os itens e uma nota fiscal de entrada para registrar o valor devido ao
fornecedor.



Agora vamos analisar como as ofertas de compra são usadas no processo de compra.

A oferta de compra é o documento usado para solicitar novamente informações sobre preço e entrega
do fornecedor em antecipação ao pedido de compra.

Você pode criar uma oferta de compra, enviar o documento ao fornecedor e, ao receber as informações
sobre preços e datas de entrega do fornecedor, pode inseri-las na oferta de compra. Dessa forma, é
possível armazenar o histórico completo do processo de suprimento no sistema.

As informações encontradas na oferta permitem escolher o fornecedor certo para a compra.

O uso de ofertas ajuda a reduzir custos, melhorar a qualidade e aumentar as entregas pontuais.



Os itens são frequentemente originados em vários fornecedores antes de uma compra ser feita.

O assistente de criação de oferta de compra simplifica o processo quando várias cotações são
necessárias.

Você pode criar várias ofertas de compra para muitos itens e fornecedores em um único processo.

Ao receber os dados do fornecedor, você pode atualizar cada oferta com as informações relevantes.

O relatório de ofertas de compra permite comparar ofertas para escolher o fornecedor ideal para seu
cenário de compra.

Em seguida, você pode criar o pedido de compra a partir da oferta selecionada.



O cadastro do item permite especificar vários fornecedores preferenciais para cada item.

Quando vários fornecedores são especificados no cadastro de um item, o assistente de criação de oferta
seleciona automaticamente esses fornecedores para criar as ofertas.



São necessárias ofertas de compra para dois tipos de impressoras.

Para tornar o processo mais simples e rápido, o comprador utiliza o assistente de oferta de compra.

Visto que 3 fornecedores preferenciais estão especificados nos dados do cadastro do item, o assistente
gera 3 ofertas de compra para os dois itens.

Quando os fornecedores apresentam as ofertas solicitadas, o comprador atualiza cada oferta.

Em seguida, o comprador utiliza o relatório de ofertas de compra para comparar as ofertas. Um dos
fornecedores ofereceu claramente o melhor preço e as melhores condições.

Portanto, o comprador cria um pedido de compra para os itens a partir dessa oferta.



As solicitações de compra permitem aos colaboradores iniciar uma compra enviando suas necessidades
de determinadas mercadorias ou serviços.

A solicitação de compra pode ser copiada para uma oferta de compra ou um pedido de compra para
fins de processamento adicional.

A oferta de compra permite solicitar cotações de seus fornecedores e, depois, rastrear as respostas.

Você pode comparar ofertas para determinar a melhor e criar um pedido de compra.

O assistente de criação de oferta de compra permite criar várias ofertas de compra para fornecedores e
itens.

O assistente utiliza os fornecedores preferenciais listados no cadastro do item para criar as ofertas.



Você concluiu o e-learning sobre compra de itens. Obrigado pela participação.


