
Bem-vindo ao tópico sobre a definição de grupos de itens.



Neste tópico, explicaremos como grupos de itens ajudam a administrar itens em configurações e
relatórios, executaremos relatórios por grupos de itens e definiremos um grupo de itens para saber
como os padrões do grupo de itens são copiados nos itens recém-criados.



Sua empresa tem um grande número de itens. Para melhor administração, eles são administrados por
grupos de itens.

Os relatórios por grupos de itens facilitam a visualização das linhas lucrativas de produto e a
administração eficiente dos estoques.

A configuração dos valores padrão de campo nos grupos de itens agiliza a criação de itens e reforça a
consistência dos itens nesses grupos.



Muitas empresas têm um grande número de itens. Agrupar itens semelhantes e classificá-los de
maneira lógica é útil para processamento e geração de relatórios.

Os grupos de itens permitem que você categorize seus itens por linhas de produto ou pela forma como
eles são utilizados em sua empresa.

Você poderia configurar grupos, como matérias-primas e produtos acabados, ou agrupá-los pela forma
como seriam exibidos em um catálogo de vendas.

Em nosso exemplo de negócio, a OEC Computers agrupou itens em linhas de produto, como:
impressoras, computadores, acessórios etc.



Os grupos de itens são úteis quando você está:

Criando itens – é mais rápido criar itens porque alguns campos comuns a essa área empresarial são
padronizados automaticamente no item.

Gerando relatórios de dados relacionados a item – grupos de itens podem ser utilizados em relatórios
como critérios de seleção.

Processando itens – você poderia utilizar o grupo como critério para processar itens, por exemplo,
selecionando itens em um grupo de itens para inclusão em uma contagem do estoque.



É muito fácil utilizar grupos de itens, porque o grupo é selecionado na área do cabeçalho dos dados do
cadastro do item.

Você pode até criar grupos de itens na lista drop-down utilizando a opção Definir novo.



Os padrões se aplicam a algumas áreas básicas:

Básico para o item: tipo de item (item de material ou serviço),

Padrões para unidades de medida – grupo padrão e unidade de medida de estoque padrão.

Padrões para planejamento de necessidades de material – método de planejamento, método de
suprimento, intervalo de pedidos, pedido múltiplo, quantidade mínima do pedido e tempo de
processamento

Padrão para cálculo de custos – uma configuração importante que você pode fazer no nível de grupo
de itens é a especificação do método de avaliação do estoque.

Se você está utilizando posições em um depósito, pode definir padrões em uma posição padrão no
depósito e decidir se ela deve ser utilizada no recebimento do item.

Quando você cria um item e atribui um grupo de itens, os campos padrão do grupo de itens são exibidos
no item. Esses campos podem ser modificados.



Você pode utilizar o grupo de itens como critério de seleção para muitos relatórios.

Alguns relatórios, como Análise de vendas e Análise de compras, podem exibir totais por grupos de
itens.



Você pode adicionar campos extras a uma busca de item para facilitar a localização de itens em
documentos de marketing ou relatórios.

Abra um documento ou relatório que exiba a janela Lista de itens para procurar itens. Utilize as
configurações de formulário para adicionar os campos necessários.

Se a lista de itens for muito extensa, você poderá reduzi-la utilizando seu campo adicionado para
agrupar os itens. Dessa forma, primeiro, você visualiza os grupos, depois, pode abrir um grupo para
procurar um item individual.

A busca reformatada está disponível nos locais onde a janela Lista de itens é utilizada.



Você pode categorizar itens por área empresarial utilizando grupos de itens.

Os grupos de itens podem armazenar os valores padrão que são comuns aos itens pertencentes a eles.
Depois, quando você cria itens nesse grupo, os valores são padronizados automaticamente neles.

Os grupos de itens são úteis como critérios de seleção em relatórios e funções de processamento, como
a seleção de itens em um grupo de itens para inclusão em uma contagem do estoque.

Você pode inserir um subtotal de análises de vendas e compras por grupo de itens.

Se você tiver um grande número de itens, poderá reformatar os critérios de busca de item para agrupar
os resultados por grupo de itens ou outro campo da janela Configurações do formulário.



Você concluiu o tópico sobre grupos de itens. Obrigado pela participação.


