
Itens Depósitos – Soluções

Unidade:     Estoque
Tópico:   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.

Selecione Administração  Configuração  Estoque  Depósitos.

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>

Selecione Adicionar.

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

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

__________________________________________________

__________________________________________________

Selecione Administração  Configuração  Estoque  Posições
no depósito  Códigos do subnível do depósito
Três subníveis são exibidos: Corredor, Prateleira e Nível.
O primeiro subnível aparece no drop-down para Subnível do depósito.
Os outros subníveis podem ser visualizados clicando na caixa drop-
down.

Ou selecione Estoque  Relatórios do inventário  Lista de posições
no depósito
Selecione a ficha de registro Subníveis.

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

__________________________________________________

Selecione Administração  Configuração  Estoque  Posições
no depósito  Códigos do subnível do depósito
A tabela exibe os quatro corredores (A1-A4).  Os números das
posições no depósito em cada corredor são listados na tabela. Por
exemplo, você pode ver que o corredor 1 contém 18 posições no
depósito.

Ou selecione Estoque  Relatórios do inventário  Lista de posições
no depósito
Na ficha de registro Subníveis, utilize a caixa drop-down para o
primeiro subnível (Corredores).  Você vê 4 corredores (A1-A4), além
da posição no depósito do sistema.

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



relatório?

__________________________________________________

__________________________________________________

Selecione OK para executar o relatório.
O relatório exibe cada posição no depósito com a quantidade de itens e
o número de itens na posição.  A partir do relatório, você pode navegar
até a Lista de lançamentos no inventário e para o relatório Conteúdo da
posição no depósito, bem como limpar ou reabastecer posições no
depósito.

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?

Administração  Configuração  Estoque  Depósitos
Se o campo de seleção para Administração de série e lote for
selecionado, você poderá utilizar o depósito de envio direto para que
seus itens com número de série sejam enviados diretamente a um
cliente.

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

Selecione Vendas C/R  Pedido de venda.

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?

_________________________________________________________
Atribua o depósito de envio direto (03) à linha contendo o item
C00001.



Se o campo do depósito não estiver visível, utilize o ícone
Configurações do formulário para incluir a coluna Depósito.

Número do documento do pedido de venda ___________
Adicione o pedido de venda.

(Se a janela Verificação de disponibilidade do item for exibida,
selecione Continuar.)

O Assistente de confirmação de compra é aberto.
Selecione Avançar.
O sistema exibe o fornecedor preferencial.
O sistema propõe um pedido de compra como o documento de destino.
Selecione Avançar.

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?

________________________________________________________

Abra o pedido de venda que acabou de criar.  Para visualizar e navegar
até o pedido de compra, você pode utilizar Configurações do
formulário para incluir a coluna Doc.destino ou abrir o Mapa de
relações. O endereço de entrega pode ser encontrado na ficha de
registro Logística.
Número do documento do pedido de compra ______________

O pedido de compra utiliza o endereço de entrega do cliente.

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?

_______________________________________________________

Selecione Compras – C/P  Nota fiscal de entrada

Selecione o fornecedor V1010

Copiar de  Pedidos de compra
Selecione seu pedido de compra na lista. Insira a data de hoje e a data

de envio e selecione Adicionar.

Número do documento de nota fiscal de entrada ____________

Para navegar até o lançamento contábil manual correspondente:

Reabra a nota fiscal de entrada selecionando o ícone Último registro



de dados.

Vá para a ficha de registro Contabilidade e selecione a seta ao lado de

Observação do diário. Não existe nenhuma conta de estoque

envolvida.

A resposta também pode ser verificada com:

 Estoque  Relatórios do inventário  Lista de lançamentos no

inventário:
O depósito de envio direto não pode ser selecionado na ficha de

registro Por depósito.

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?

____________________________________________________

Selecione  Vendas C/R  Nota fiscal de saída.
Selecione Cliente C23900
Copiar de  Pedidos de Venda
Selecione seu pedido de venda na lista.

Número do documento de nota fiscal de saída ____________

Adicione a nota fiscal.

Reabra a nota fiscal utilizando o ícone Último registro de dados .
Visualize o lançamento contábil manual na ficha de registro
Contabilidade da nota fiscal de saída
Nenhum lançamento de estoque é efetuado para o item de envio direto.


