
Itens e depósitos – Soluções

Unidade:     Itens
Tópico:   Dados do cadastro do item

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Encontrar e exibir dados do cadastro do item

Verificar estoques de itens

Definir um item como inativo

Neste exercício, você exibirá os dados do cadastro do item
para visualizar configurações, verificará os dados de
estoque de um item e definirá um item como inativo.

1-1 Visualize os dados do cadastro do item existentes. Abra o item A00004.

Selecione Estoque  Dados do cadastro do item.
Insira A00004 no campo N° do item e selecione Procurar.

1-1-1 Quais categorias de item estão atribuídas a esse item?

____________________________________________

O item pertence às categorias Item de estoque, Item de venda e Item de
compra. Isso significa que ele pode ser armazenado em estoque,
vendido e comprado.

1-1-2 Verifique o estoque e a disponibilidade do item.

Selecione a ficha Dados do estoque.
Liste as quantidades disponíveis e em estoque para cada depósito.

Depósito Quantidade em
estoque

Quantidade
disponível

Depósito 01



Depósito 02

Depósito 05

Por que as quantidades em estoque não são iguais às quantidades
disponíveis?

______________________________________________________

A quantidade disponível é calculada pela subtração da quantidade
comprometida em documentos de vendas da soma das quantidades
pedida e em estoque.

1-1-3 A qual grupo de itens pertence esse item?

_________________________________________________________

Impressoras do Rainbow.

1-2 Defina um item como inativo.

1-2-1 A empresa não quer mais oferecer serviços a uma taxa diária, apenas a
uma taxa horária.  Ela gostaria de oferecer apenas a taxa horária por
um período de 3 meses para ver a reação dos clientes à modificação.
Defina o item LB0001 como inativo por um período de 3 meses.

Selecione Estoque  Dados do cadastro do item.
Insira LB0001 no campo Nº do item e pressione Enter.

Selecione o botão de rádio Inativo.

Insira um intervalo de datas a partir da data de hoje.

Selecione Atualizar para gravar a modificação.
Clique em OK para fechar a janela.

1-2-2 Tente selecionar esse item em um pedido de venda.

Selecione Vendas – C/R  Pedido de venda.
Insira as informações abaixo no pedido de venda.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C40000

Data de entrega Data de hoje



Nº do item LB0001

Quantidade 1

O que acontece quando você tenta inserir o pedido de venda?

_____________________________________________________

Você recebe uma mensagem informando que o item LB0001 está
inativo.

Cancele o pedido de venda.

1-2-3 Quando um item pode ser eliminado?

______________________________________________________

Um item só pode ser eliminado dos dados quando não há estoque para
ele nem uma transação relacionada no banco de dados.   No caso desse
item, como ele não é estocável, poderá ser eliminado assim que uma
transação relacionada for arquivada.

1-2-4 Foi decidido que o item será vendido novamente como serviço.
Defina-o como ativo.

Selecione Estoque  Dados do cadastro do item.
Insira LB0001 no campo Nº do item e pressione Enter.

Selecione o botão de rádio Ativo.

Selecione Atualizar para gravar a modificação.

Clique em OK para fechar a janela.




