
Fundamentos – Soluções

Unidade:     Itens
Tópico:   Unidades de medida

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Visualizar um item e as unidades de medida atribuídas a ele

Verificar quais unidades de medida são utilizadas como
padrão em transações e relatórios

Visualizar a configuração para unidades de medida

Neste exercício, você revisará um item existente e as unidades de
medida dele,  e examinará a relação entre as unidades no grupo de
unidades de medida. Depois, você verificará quais unidades são
utilizadas como padrão em um recebimento de mercadorias e em
relatórios de estoque. Por fim, você visualizará as transações para
configurar as unidades globais de medida.

3-1 Abra o item de papel reciclado (R00002) para visualizar o grupo de unidades de
medida e as unidades atribuídas a ele.

Selecione Estoque  Dados do cadastro do item

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item R00002

3-1-1 Qual grupo de unidades de medida está atribuído a esse item?

___________________________________________________________

O grupo de unidades de medida Papel está atribuído a esse item.

3-1-2 Quais unidades pertencem a esse grupo de unidades de medida? Qual é a
unidade básica do grupo?



___________________________________________________________

Selecione a seta de ligação à esquerda do campo Grupo de unidades de
medida.

O grupo de UMs Papel contém as unidades: pacote, pacote pequeno,
pacote com 6 unidades, caixa de papelão e palete.  Pacote é a unidade de
medida básica desse grupo.

3-1-3 Quando o item é recebido no estoque, qual unidade é utilizada?

____________________________________________________________

Selecione a ficha Dados do estoque.  Observe o valor do campo Código da
UM.
A unidade de medida de estoque é um pacote.  Essa unidade é utilizada
quando o item é recebido no estoque.

3-1-4 Qual é a unidade padrão utilizada em documentos de compras?

____________________________________________________________

Selecione a ficha Dados de compra.  Observe o valor do campo Código de
unidade de medida de compras.
O padrão é Palete.

3-1-5 Qual é a unidade padrão utilizada em documentos de vendas?

____________________________________________________________

Selecione a ficha Dados de vendas.  Observe o valor do campo Código de
unidade de medida de vendas.

O padrão é Pacote.

3-1-6 Um código de barras é exibido no cabeçalho do item.  Esse é o único
código de barras atribuído ao item? Por que ele é exibido no cabeçalho?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Clique no botão Procurar à direita da unidade de medida Pacote.  A janela
Códigos de barras será exibida. É possível configurar vários códigos de
barras para um item. Se você selecionar uma unidade de medida à
esquerda, poderá visualizar os códigos de barras para esse item e essa
unidade de medida.  É possível definir um código de barras padrão para



cada unidade. Os padrões são exibidos em negrito.  O pacote é definido
como a unidade de medida padrão, e o primeiro código de barras é
definido como o padrão dele, portanto, esse código de barras é exibido no
cabeçalho do item.

3-1-7 O preço pode ser configurado por unidade de medida?

____________________________________________________________

Sim, você pode visualizar os preços por unidade de medida selecionando
uma lista de preços no menu drop-down à esquerda e, depois, clicando no
botão Procurar à direita do campo de preço por unidade.

3-2 Crie um pedido de compra referente a papel reciclado.

Selecione Compras – C/P  Recebimento de mercadorias

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor V1010

Número do item R00002

Quantidade 5

3-2-1 Qual unidade de medida é utilizada no recebimento de mercadorias?

____________________________________________________________

Clique duas vezes no número da linha para abrir Detalhes de linha.

Consulte o campo Nome da UM para visualizar a unidade de medida que
está sendo utilizada.
Encontre o campo Unidade de medida de estoque mais abaixo na lista.  Se
o valor for Não, o campo Nome da UM exibirá o nome da unidade de
medida de compras.  Se o valor for Sim, o campo Nome da UM exibirá o
nome da unidade de medida de estoque.

Defina o valor de Unidade de medida de estoque como Não, para que seja
utilizado Palete.

3-2-2 Lance o recebimento de mercadorias e verifique a lista de lançamentos no
estoque para visualizar as unidades lançadas para a transação.

Selecione Adicionar, depois, Sim.

Abra a Lista de lançamentos no estoque.

Selecione Estoque  Relatórios de estoque  Lista de lançamentos no
estoque



Insira os dados abaixo na ficha Itens.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

 Código inicial R00002

 Código final R00002

Selecione OK.

Qual unidade de medida é utilizada no relatório de estoque?

_________________________________________________

A unidade de medida de estoque.

3-3-1 Quais são as unidades globais de medida que foram definidas? Quais
informações podem ser inseridas nessa transação?

_________________________________________________

Selecione Administração  Configuração  Estoque  Unidades de
medida
Essa tabela contém as unidades de medida disponíveis para grupos de
UMs. Cada unidade de medida pode ter listadas as informações de
dimensão, volume e peso.

3-3-2 Se você quisesse uma nova unidade de medida para papel, quais etapas
precisaria realizar?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Você precisaria adicionar a nova unidade à tabela de unidades globais de
medida.  Então, adicionaria a nova unidade de medida e a relação dela
com um pacote ao grupo de UMs Papel.


