
Fundamentos – Exercícios

Unidade:     Itens
Tópico:   Grupos de itens

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Citar quais valores são padronizados no cadastro do item com
base nos grupos de itens

Criar um grupo de itens

Criar itens pertencentes ao grupo de itens

Visualizar relatórios por grupo de itens

Definir critérios de busca para itens

Neste exercício, você criará um grupo de itens para scanners,
criará dados do cadastro do item para dois scanners e visualizará
relatórios por grupo de itens. Como você tem um grande número
de itens, configurará a janela de busca Lista de itens de modo a
exibir itens em uma hierarquia de grupos de itens.

.

2-1 Verifique os padrões de grupo de itens definidos para computadores.

2-1-1 Quais valores padrão de itens podem ser definidos no nível de grupo de
itens?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2-1-2 Qual é o método de suprimento padrão para esse grupo?  Quando é utilizado
um método de suprimento?

_______________________________________________________

_______________________________________________________



2-2 Crie um grupo de itens para scanners com os valores a seguir.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Nome do grupo de itens Scanners

Grupo de unidades de medida
padrão

Manual

Método de planejamento MRP

Método de suprimento Comprar

Qtd.mínima pedido 5

Método de avaliação padrão Preço médio móvel

Selecione Adicionar para gravar o grupo de itens.

2-3 Crie dados do cadastro do item que pertençam a esse grupo.

2-3-1 Crie o item Scanner de fotos.

Ao inserir os valores abaixo, confirme a mensagem do sistema para atualizar
as informações do item de acordo com o grupo de itens selecionado .

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Nº do item A2000

Descrição Scanner de fotos

Grupo de itens Scanners

Item de estoque Definir indicador

Item de venda Definir indicador

Item de compra Definir indicador

O grupo de unidades de medida foi atribuído automaticamente?

_____________________________________________________



Selecione a ficha de registro Dados de compra.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor preferencial V10000

Comprimento 18

Largura 10

Altura 4.5

Peso 3 kg

Selecione Adicionar.

Visualize a página de dados do estoque.  Quais valores foram padronizados
com base no grupo de itens?

______________________________________________________

2-3-2 Crie o item Scanner digital de mesa.

Ao inserir os valores abaixo, confirme a mensagem do sistema para atualizar
as informações do item de acordo com o grupo de itens selecionado .

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Nº do item A2001
Descrição Scanner digital de mesa

Agrupamento de itens Scanners

Item de estoque Definir indicador

Item de venda Definir indicador

Item de compra Definir indicador

Selecione a ficha de registro Dados de compra.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor preferencial V10000

Comprimento 14

Largura 19

Altura 6

Peso 5 kg
Selecione Adicionar.



2-4 Execute o relatório Lista de itens por grupo de itens.

Defina o campo Grupo como Scanners. Os dois itens que você criou estão sendo
exibidos na lista?

________________________________________________

2-5 Configure os critérios de busca para itens em documentos de marketing e relatórios.

2-5-1  Configure a janela Lista de itens.

Dica: a janela Lista de itens é encontrada em documentos de marketing e
relatórios como uma caixa de seleção para o campo Nº do item.

Em Configurações do formulário, faça as seguintes configurações:

Adicione o campo Grupo de itens.

Para Nome exibido, digite, por exemplo, Grupo.

Marque a caixa na coluna Grupo.

Cancele a Lista de itens e inicie a busca novamente para visualizar o efeito.

Como a busca de itens foi modificada?

________________________________________________________

2-5-2 Abra o relatório Análise de compras. Você está vendo o mesmo agrupamento
por categoria de item na busca de itens?

______________________________________________________

2-5-3 Verdadeiro ou falso: "As modificações feitas na função Lista de itens se
aplicam a todos os usuários."?

______________________________________________________

2-5-4 Restaure as configurações originais na janela Lista de itens.


