
Bem-vindo ao tópico sobre automação do processo de vendas.



Neste tópico, discutiremos formas de automatizar o processo de vendas, especialmente como
interagimos com a administração de depósitos.

Veremos como a verificação de disponibilidade automática funciona no processo de vendas. Também
verificaremos as funções fornecidas pela Administração de picking e embalagem e como elas são
integradas no processo de vendas. Discutiremos a vantagem usar o Assistente de criação de
documentos.



A empresa define a satisfação do cliente como sua principal prioridade. No entanto, ela optou por
automatizar as etapas no processo de vendas.

As verificações automáticas de disponibilidade são executadas no pedido de venda para garantir que as
quantidades suficientes estão disponíveis para atender aos pedidos do cliente em tempo hábil.

Se um produto estiver indisponível em seu depósito local, use as opções disponíveis para enviar esse
item ou outro item aceitável o mais rápido possível.

empresa usa a administração de picking e embalagem para automatizar o processo de picking e entrega
de itens em tempo hábil.

O faturamento é automatizado usando o assistente de geração do documento.



Quando você insere itens e quantidades em um pedido de venda, uma verificação de disponibilidade
automática é feita.

Quando os itens são confirmados como disponíveis, a quantidade é comprometida no estoque.

Os funcionários do depósito acessam e filtram os pedidos de venda pendentes na Administração de
picking e embalagem para criar listas de picking dos pedidos de venda para entrega.

Os operadores de picking selecionam os itens das prateleiras dos depósitos e inserem as quantidades
selecionadas no sistema.

Os operadores de picking criam embalagens dos itens com as listas de embalagem e documentos de
entrega gerados com a administração de picking e embalagem.

A entrega lança a redução no estoque e reduz a quantidade confirmada do pedido de venda.

Depois que os itens forem entregues, as notas fiscais de saída são geradas no faturamento em lote são
executadas por meio do assistente de geração do documento.



Uma verificação de disponibilidade do item pode ser configurada para ser executada automaticamente
em pedidos de venda.

A verificação de disponibilidade do item determinará se o item estará disponível:

Em quantidade suficiente para seu pedido de venda

Em um depósito específico associado à linha do seu pedido de venda

Na data de entrega solicitada pelo cliente

Se alguma dessas condições não for atendida, a janela de disponibilidade do item será exibida para
alertá-lo.



Como a disponibilidade é calculada? A quantidade disponível é calculada como quantidade em estoque
menos a quantidade confirmada mais a quantidade pedida



O sistema controla as quantidades de cada item e exibe as quantidades de cada depósito no cadastro do
item.

A ficha de registro Dados do estoque dos dados do cadastro do item mostra informações atualizadas
sobre os níveis de estoque e a demanda dos itens para cada depósito. Essas informações são atualizadas
dinamicamente para mostrar sempre a situação real.

Você pode exibir:

A quantidade em estoque

A quantidade confirmada, que é a quantidade encomendada pelos clientes ou a quantidade
reservada para transferir para outro depósito

A quantidade solicitada, que representa a quantidade para compra encomendada por sua empresa,
mas ainda não entregue ou a quantidade de ordens de produção de um item produzido
internamente ou uma quantidade solicitada de outro depósito

Por fim, ela mostra a quantidade disponível, que é a quantidade disponível para seus pedidos de
venda.



Agora vamos verificar como configuramos as verificações de disponibilidade e como elas são
executadas.

Você configura a verificação automática de disponibilidade dos pedidos de venda nas Configurações
do documento. Na ficha de registro Por Documento, você seleciona a janela de pedidos de venda e
ativa a verificação automática de disponibilidade marcando um campo de seleção.



A partir desse ponto, sempre que você criar um pedido de venda e inserir uma quantidade de um item
maior que a quantidade disponível para este item menos o nível de estoque mínimo na data de entrega,
a janela Verificação de disponibilidade do item será exibida automaticamente.



A janela Verificação de disponibilidade do item exibe a quantidade encomendada no pedido de venda
e a quantidade disponível no estoque.

Várias ações são oferecidas nessa janela.

A primeira opção é continuar. Ela permite que você aceite as informações e continue sem modificar o
pedido de venda. Nesse caso, o item estará em atraso.

A segunda opção é modificar a quantidade no item do documento do pedido de venda para que ela
corresponda à Quantidade disponível. Isso reduz a quantidade do pedido para a quantidade disponível.

Se você precisar de mais informações antes de tomar uma decisão, selecione a opção para exibir o
Relatório Disponível para promessa. Isso fornece informações imediatas sobre entrada e saída de
estoque, incluindo projeções. Esse relatório também está disponível diretamente no menu de contexto.

Você também pode verificar quantidades em outros depósitos. Nesse relatório, é possível verificar e
selecionar quantidades de outro depósito.

Às vezes, um item é configurado com itens alternativos. Quando você escolhe essa opção, pode
procurar itens alternativos e, se algum estiver disponível, selecionar as quantidades a partir dele.

Se o item não estiver disponível e não houver outra opção para realizar a entrega no prazo, o cliente
poderá decidir não pedir esse item. Uma das ações disponíveis é eliminar a linha do item do pedido de
venda.

Às vezes, é possível encontrar uma opção adicional, Mudar para a primeira data disponível. Esta
opção só aparece quando a data da disponibilidade puder ser calculada. Ela copia a primeira data
disponível para a data de entrega da linha.



O relatório disponível para vendas fica disponível na verificação de disponibilidade, porém mesmo
quando você tem quantidade suficiente em um pedido, você pode verificar a disponibilidade para
vendas de um item.

No menu de contexto de uma linha, selecione a opção Disponível para vendas. Será aberta uma janela
com o relatório de status do estoque do item na linha.

Você pode ver todos os documentos que afetam o fluxo de entrada ou de saída deste item no depósito
listado na linha. Use uma lista drop-down para exibir um depósito alternativo.

Para cada documento da lista, você pode ver o cliente ou fornecedor, data do pedido, data de entrega, a
quantidade encomendada ou confirmada.

Os documentos são listados na data de entrega, a ordem e a disponibilidade prevista para o item
naquela data é mostrada.

Você pode detalhar cada documento da lista.



A funcionalidade adicional Disponível para vendas fica disponível se você usar o banco de dados SAP
HANA para seu banco de dados transacional.

O SAP Business One, versão para SAP HANA, inclui uma aplicação extrema que melhora muito a
funcionalidade ATP. Ele suporta detalhes de programação de entrega para diferentes tipos de
documentos de demanda que têm fluxo de saída potencial. Ele confirma quantidade para datas de
entrega e reserva as informações de ATP. Também permite reprogramação da quantidade confirmada
para documentos, em caso de ajustes necessários. A verificação de ATP é executada para documentos
de demanda, como pedidos de venda e Nota fiscal de Venda Futura com quantidades positivas,
solicitação de transferência de estoque, pedidos de compra e Nota fiscal de Recebimento Futuro com
quantidades negativas e ordens de produção.



picking e embalagem permite que você exiba várias linhas o pedido de venda e agrupe-as nas listas de
picking para máxima eficiência.

Após picking, as embalagens para entregas podem ser feitas centralmente.

Em seguida, os documentos de entrega podem ser gerados para todos os itens embalados e com
picking.

Dessa forma, você pode administrar de forma mais eficaz a logística de pedidos de venda com picking
e entrega.



Geralmente, uma empresa gera várias notas fiscais de uma vez em um lote.

O Assistente de criação de documento é uma ferramenta para executar um lote de documentos de uma
vez.

O Assistente de criação de documentos é um processo simples para reunir linhas de documentos base
em documentos de destino, com base em vários parâmetros definidos pelo usuário. Exemplos dos
parâmetros disponíveis são o tipo de documento de destino, data de lançamento, data do documento,
itens ou serviço, entre muitos outros.

Este assistente pode ser utilizado para, por exemplo, produzir uma nota fiscal de saída resumida para
um cliente, contendo todas as notas de entrega que foram criadas para esse cliente ao longo da última
semana. Embora simples, é um método efetivo de resumir dados para diminuir a entrada de dados.
Todas as entregas de um cliente podem ser consolidadas em uma nota fiscal ou definidas para criar
notas fiscais separadas.



Agora vamos relembrar como o estoque é atualizado durante o processo do pedido de venda.

Quando o pedido de venda é gravado, as quantidades do item são confirmadas no estoque.

Quando uma entrega é lançada, as quantidades em estoque e as quantidades confirmadas são reduzidas.

Não há efeito no estoque com nota fiscal de saída, a mesmo que a entrega seja omitida. Se uma nota
fiscal for lançada sem uma entrega anterior, a nota fiscal assumirá o papel da entrega e reduzirá as
quantidades do estoque e, se houver um pedido de venda anterior, reduzirá as quantidades confirmadas
também.



Para reunir tudo isso vamos verificar um exemplo de negócios.

No nosso exemplo de negócio, o cliente pediu 7 scanners, mas infelizmente apenas 5 estavam
disponíveis no depósito principal.

A janela Disponibilidade do item é exibida automaticamente com várias opções para prosseguir.

Primeiro, verificamos se os itens estão atualmente disponíveis em outros depósitos. Infelizmente,
nenhum item está disponível nos outros depósitos.

Depois, selecionamos a opção para revisar o relatório disponível para venda e verificar se há pedidos
de compra ou de produção no horizonte.

Como não há nenhum pedido no futuro imediato, oferecemos ao cliente a opção de receber um scanner
diferente, o qual é configurado como item alternativo.

O cliente prefere essa opção em vez de esperar.

O cliente concorda em receber 5 dos scanners pedidos originalmente e 2 dos scanners alternativos na
data de entrega original.

O pedido de venda agora confirmou quantidades para os dois itens na data de entrega.



O planejador de picking do depósito abre a Administração de picking e embalagem.

Ele vê estas linhas do pedido de venda e as linhas de muitos outros pedidos de venda.

Cria listas de picking para efetuar o picking de forma eficiente de todos os pedidos para entrega.



Os operadores de picking agrupam os itens necessários para as linhas do pedido de venda.

Eles trazem os itens para a área de embalagem e preparam as entregas.

Uma entrega é gerada para este pedido e para muitos outros.

Quando a entrega é lançada, a quantidade confirmada será reduzida do pedido de venda quando a
quantidade em estoque for emitida para a entrega.

As entregas são carregadas em caminhões para entrega aos clientes.



No fim do dia, o assistente de criação de documentos gera as notas fiscais consolidadas para as
entregas do cliente.



Estes são os principais tópicos:

Uma verificação automática de disponibilidade é feita para pedidos de venda, desde que você tenha
marcado o campo de seleção nas configurações de documento do pedido de venda.

A janela verificação de disponibilidade é exibida quando a quantidade de linha do pedido de venda
de um item excede a quantidade disponível, menos o nível de estoque mínimo na data de entrega.
Você também tem a capacidade de fazer uma verificação manual de disponibilidade, conforme
necessário.

Se estiver disponível uma quantidade insuficiente, a verificação fornece opções para modificar a
quantidade do item, modificar as datas de entrega, exibir o relatório de ATP, verificar outros
depósitos, selecionar itens alternativos, excluir a linha do item ou ignorar a mensagem.

A funcionalidade adicional para reprogramação da disponibilidade para venda e entrega fica
disponível ao executar o SAP Business One do banco de dados do SAP HANA. Isso será discutido
em outro curso.

A quantidade disponível é igual à quantidade em estoque, mais a quantidade do pedido menos a
quantidade confirmada.

A quantidade confirmada é aumentada pelos pedidos de venda e reduzida quando o item é entregue.
A entrega também reduz a quantidade em estoque.

A Administração de picking e embalagem coordena as atividades de picking e embalagem e pode
automatizar as criações de entrega.

O assistente de criação de documentos executa o processamento de lote dos documentos de vendas.
Por exemplo, isso pode ser automatizar o processamento da nota fiscal.



Você concluiu o tópico sobre a verificação de disponibilidade. Obrigado pela participação.


