
Fundamentos – Exercícios

Unidade:     Estoque
Tópico:   Administração de depósitos

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Criar um depósito

Visualizar posições em depósitos administrados por posições

(Opcional) Visualizar um depósito de envio direto

(Opcional) Vender itens de envio direto

Neste exercício, você cria um novo depósito regional para sua
empresa.  Você visualiza a configuração das posições em um
depósito existente.

Opcionalmente, você visualiza o cadastro para um depósito de
envio direto e utiliza o depósito no processo de vendas.

1-1 Você decidiu adicionar um novo depósito à sua empresa.

1-1-1 Crie um novo depósito e atribua a ele o código de depósito 06 e o nome
Depósito regional. Insira para o depósito uma localização nacional, com rua,
cidade e país.

Insira as seguintes informações na ficha de registro Geral:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código de depósito 06

Nome do depósito Regional

Local <qualquer>

Rua/Cidade <qualquer>
País <Nacional>



1-2 Visualize a configuração das posições no depósito 05.

1-2-1 Quais são os subníveis configurados para o depósito?

__________________________________________________

__________________________________________________

1-2-2 Quantos corredores estão configurados no depósito?  Quantas posições no
depósito estão localizadas em cada corredor?

__________________________________________________

1-2-3 Execute a Lista de posição no depósito. Que informações estão disponíveis na
lista? Que outras opções estão disponíveis neste relatório?

__________________________________________________

__________________________________________________

1-3  Exercício opcional para o processo de envio direto

1-3-1 Visualize as configurações do depósito de envio direto, depósito 03. É
possível enviar itens com número de série a um cliente diretamente do
fornecedor?

1-3-2 Crie um pedido de venda para um cliente com um item que será enviado
diretamente do fornecedor.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C23900

Data de entrega Data de hoje

Item C00001

Quantidade 3

Item C00002

Quantidade 1



1-3-3 O item C00001 deve ser entregue ao cliente diretamente do fornecedor? Como
conseguir isso?

_________________________________________________________

Número do documento do pedido de venda ___________

1-3-4 Navegue até o pedido de compra para visualizar o endereço de entrega.  Qual
é o endereço mostrado: o endereço da OEC Computers ou o endereço de
entrega do cliente?

________________________________________________________

Número do documento do pedido de compra ______________

1-3-5 Seu fornecedor V1010 entregou o material diretamente ao seu cliente e lhe
envia a nota fiscal. Insira a Nota fiscal de entrada referente ao pedido de
compra. Ocorre algum lançamento de estoque?

_______________________________________________________

Número do documento de nota fiscal de entrada ____________

1-3-6 Após inserir a nota fiscal de entrada do fornecedor, crie uma Nota fiscal de
saída referente ao pedido de venda. Ocorre algum lançamento de estoque para
o item de envio direto?

____________________________________________________

Número do documento de nota fiscal de saída ____________




