
Bem-vindo ao tópico sobre dados do cadastro do item.



Neste tópico, analisaremos o conteúdo do cadastro do item.



Sua empresa tem um grande número de itens. Para melhor administração das necessidades das
operações diárias, os itens são configurados como registros de dados de cadastro. Os dados padrão para
transações de compra, venda e estoque são mantidos nos dados do cadastro do item.



O SAP Business One permite administrar todos os itens que você compra, fabrica, vende ou mantém
em estoque.

Por meio do registro de dados do cadastro do item, definimos o que esses itens são e como devem ser
manipulados.

Um registro de dados do cadastro do item é criado para cada produto e identificado com um código
exclusivo. Você criaria um cadastro de item para um produto no nível de código de produto universal
(UPC) ou número de catálogo.

Os dados do cadastro do item são a base de quase todos os processos realizados no SAP Business One.
Eles controlam como o item se comporta nos módulos de venda, compra, produção, MRP, estoque e
serviço.

Um registro de dados do cadastro do item armazena informações essenciais como: se o item é
comprado ou vendido, o preço do item, o nível de estoque e como a compra do item é prevista e
planejada.

Esses dados são utilizados automaticamente pelo sistema nos processos de compra, venda, produção,
administração do seu depósito e contabilidade.



Uma regra importante se aplica a dados do cadastro do item. Se um registro de dados de cadastro é
utilizado em um documento de marketing ou em uma transação contábil ou de estoque (como nota
fiscal de entrada, nota fiscal de saída, lançamento contábil manual etc.), ele não pode ser eliminado.

Mas e os itens obsoletos? Talvez você não queira mais vender um modelo específico de monitor, no
entanto, como ele era estocado e vendido anteriormente, não é possível eliminá-lo.

O que você pode fazer?

Você pode marcar o item como inativo; assim, ele não poderá mais ser adicionado a pedidos de venda.
O campo de seleção inativo também pode ser utilizado para produtos que ainda não estão prontos para
transações de compra e venda.

Você pode escolher excluir esses itens inativos dos relatórios do sistema. Posteriormente, quando você
arquivar dados antigos e esses itens não tiverem mais transações relacionadas a eles no banco de
dados, será possível eliminá-los completamente.



Assim como em outros tipos de dados de cadastro (por exemplo, parceiro de negócios), há duas seções
principais nos dados do cadastro do item: o cabeçalho e as fichas.

O cabeçalho contém informações gerais sobre o item. Um número de ID exclusivo deve ser atribuído
como código.

As fichas contêm informações detalhadas sobre o processamento do item.



No cabeçalho, você também pode atribuir categorias de item. As categorias de item controlam se o
item pode ser comprado, vendido ou armazenado em estoque. Um item pode pertencer a várias
categorias.

A designação do item como um item de estoque significa que ele pode ser utilizado em transações de
estoque.

De modo semelhante, a marcação de um item para compras e vendas significa que ele pode ser
comprado ou vendido em documentos de marketing.

Se você marcar um item apenas como de estoque, não poderá comprá-lo, nem o vender.

Talvez haja um item que você nunca compre, mas fabrique internamente e venda. Esse item poderia
ser marcado para estoque e vendas.

Um segundo exemplo seria um serviço que você vende. Nesse caso, o item poderia ser marcado apenas
para vendas, não para compras nem estoque.

Um terceiro exemplo poderiam ser despesas, como um material de escritório que você compra para
utilizar em sua empresa. Você pode escolher não receber esse material no estoque porque ele é
utilizado imediatamente após a compra. Assim sendo, esse item seria um item de compra, mas não um
item de estoque.



As fichas de dados de compras e vendas contêm as informações necessárias para utilizar o item em
documentos de marketing.

A ficha de dados de vendas contém informações sobre unidades de medida de venda do item,
dimensões do item de venda, embalagem para venda e detalhes de imposto.

De modo semelhante, a ficha de dados de compras contém informações sobre unidades de medida de
compra do item com detalhes de dimensões, embalagem e imposto dele.

Além disso, a ficha de dados de compra contém informações sobre fornecedores e números específicos
do catálogo do fabricante.

Quando você cria um documento de marketing, as informações relevantes para o item são
padronizadas no documento.

Ambas as fichas apresentam um link para relatórios por meio dos ícones Análise de vendas e Análise
de compras do item.



A ficha de dados de estoque mostra informações atualizadas sobre os estoques e a demanda do item
para cada depósito. Essas informações são atualizadas dinamicamente para mostrar sempre a situação
real.

Uma matriz exibe:

A quantidade atualmente em estoque

A quantidade comprometida, que é a quantidade pedida pelos clientes

A quantidade pedida, que representa a quantidade para compra pedida por sua empresa, mas ainda
não entregue, ou a quantidade em ordens de produção para um item produzido internamente

E, na última coluna, ela exibe cada quantidade disponível para pedidos de venda. A quantidade
disponível é calculada pela adição das quantidades pedida e em estoque seguida da subtração de
qualquer quantidade comprometida.

Você pode definir um depósito como padrão para as transações. Se você não definir um padrão, o
primeiro depósito exibido na matriz será definido como tal.

Outros campos dessa ficha, como método de avaliação e unidade de medida de estoque, serão
abordados com mais detalhes em tópicos posteriores.



A ficha de planejamento contém informações para você planejar suas necessidades de estoque.

Nessa ficha, você pode controlar se o item é considerado no planejamento de necessidades de material.

E, se relevante para planejamento, você pode indicar se esse item é comprado ou produzido
internamente e definir um tempo de processamento para calcular quanto tempo será necessário para
reabastecer o estoque desse item. Os outros campos dessa ficha dão suporte ao processo de
planejamento de necessidades de material.



As propriedades do item fornecem a você uma maneira de adicionar mais informações sobre como
esse item se alinha com o setor de atividade, os territórios de vendas e os objetivos de marketing de sua
empresa.

Nessa ficha, você pode classificar o item com até 64 propriedades diferentes que podem ser utilizadas
para geração de relatórios, atividades de marketing e até mesmo determinação do preço.

Por exemplo, um laptop específico poderia ser classificado de acordo com tipo de usuário (profissional,
estudante), condição (novo, usado) e outras propriedades como: tamanho da tela, marca do
processador, intervalo de preços, memória do sistema, touchscreen ou não, plataforma operacional etc.



Os dados do cadastro do item controlam como esse item se comporta nos processos de negócios. Os
dados são utilizados automaticamente pelo sistema nos processos de compra, venda, produção,
administração de depósitos, serviço e contabilidade.

Os registros de dados de cadastro que são utilizados em transações não podem ser eliminados até essas
transações serem arquivadas, mas os itens podem ser marcados como inativos.

As categorias de item controlam se um item pode ser comprado, vendido ou armazenado em estoque.
Um item pode pertencer a várias categorias. A designação do item como um item de estoque significa
que ele pode ser utilizado em transações de estoque. De modo semelhante, a marcação de um item para
compras e vendas significa que ele pode ser comprado ou vendido em documentos de marketing. Se
você marcar um item apenas como de estoque, não poderá comprá-lo, nem o vender.

A ficha de dados de estoque monitora as quantidades disponível, pedida, confirmada e em estoque para
um item de estoque em cada depósito.

A quantidade disponível é igual ao total das quantidades pedida e em estoque menos qualquer
quantidade comprometida.



Você concluiu o tópico sobre dados do cadastro do item. Obrigado pela participação.


